UCHWAŁA N r 257lXXXvll2012
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 28 grudnia 2012r.
w

sprawie'. Uchwalenia ,,Rocznego Plogramu współpracy Miasta Sierpc
zorganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącym i
działalnośćpożytku publicznego na rok 2013''.

Na podstawie art.sa ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz' u' z 2010 Nr 234 poz. 1536) z pÓźniejszymi
zmianami, w Żwiązku z art- 18 ust.1 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoŻądzie gminnym
(jednolity tekst Dz.U 22001 r. Nr 142, poz.1591 - ze zmianami) Rada Miejska Sierpca uchwala,
co następuje:

s

1.

Przyjąć,,Roczny Program Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na rok
W

wersji Stanowiącej załącznik do uchwały.

2013''

s2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc'

s3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
iwchodzi W życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.
WlcEPMFńodilleąeY MDY
mgr
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M]ASTO SlERPC

Załącznik nr

'1

do Uchwały nr 257lXXXVl2012
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 28j22012 roku

RoczNY PRoGRAM WsPoŁPRAcY
MIASTA SIERPC

-

z oRGANlzAcJAMl PozARzĄDovVYMl oRAz
PoDMloTAMlPRoWADzĄcYMlDzlAŁALNoŚĆ
POZWKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2013

Sierpc, rok 2013

Proqram Współpracv M]asta Sierpca
z orqanizaciami pozarzadowvm! oraz innvmi podmiotami
prowadzacymi działalnośćpożytku publicznego
na rok 2013.

WSTEP

,

organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju naszej społeczności'
i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne
mieszkańców Naszego Miasta. lstnieje potrzeba włączenia organizacji pozarządowych

gdyz skupiają najaktywniejszych
W

system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego pańnerstwa.

z

Rada przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę wspołpracy organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami na zasadzie pańnerstwa a Program precyzuje zakres
wspołdziałania.

Rozdział I

Postanowienia oqólne
llekroć w Programie Współpracy Miasta Sierpca i innymi podmiotami prowadzącymi
działalnoścpozytku publicznego na rok 2013 jest mowa o:
. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873
z póżn. zmianami)
. Gminie - należy przez to rozumieć organ samorz ądowy Miasta Sierpc,
realizujący określone zadania publiczne nalezące do zadań gminy
. Podmiotach programu - rozumie się pzez to organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalnośćpozytku publicznego, o ktÓrych mowa w ań.3
ust.3 ustawy

Sferze zadań publicznych _ należy przez to rozumieć zadania, o KÓrych mowa w ań.4

ust.1 ustawy.
Dotacji - rozumie się pzez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt.1 llt. e oraz art.211
ustavvy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, po2.1240
z póŹn. zmianami).
Programie
rozumie się przez to Program wspołpracy Miasta Sierpc z organizacjami
pozaządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego na
rok 2013.
Zadaniach Miasta - należy rozumieĆ zadania publiczne, należące do zakresu działania
gminy wg. ustawy o samoządzie gminnym z dnia 08 marca 'l990 roku (Dz.U z 2001 r'
Nr 142 poz.1591 zpóżniĄ zmianami).

-

Rozdział ll

Gel qłównv i i cele szczeqołowe Proqramu

Celem uchwalenia Rocznego Programu współpracy Miasta Sierpc z ołganizaqami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego jest
efektywne wykorzystanie społecznej aktywności, służącejpełniejszemu zaspokajaniu

potzeb mieszkańców Miasta.
Zasadniczym celem jest budowanie pańnerstwa między samoządem i podmiotami
działającymi w sfeze pożytku publicznego oraz umacnianie w świadomościspołecznej,
poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną'

-9-

Ce]e szczeqółowe Proqramu:
Zwiększenie wpłylru mieszkańcow na kreowanie polityki społecznej W mieście'
2. Tworzen|e warunków do budowania współpracy między samorządem
i organizacjami pozarządowymi.
3. określenie priorytetowych zadań publicznych.
4 Zapewnienie organizacjom możliwie najlepszych warunkow do prowadzenia
działalnościna terenie miasta
Ę Wspieranie lokalnych' inicjatyw, nowatorskich rozwiązań zwiększających
świadomośćobywatelską społeczeństwa oraz działań słuzących integracji
społecznej m ieszkańców Sierpca
6 Zabezpieczenie środków f nansowych na dofi nansowan ie zada ń p ub icznych.
1.

i

l

Rozdział lll

Zasadv współpracv
Współpraca Miasta Sierpc z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach:
'1. Pomocności
samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym,
w niezbędnym zakresie' uzasadnionym potrzebami
organizacje realizują
uzgodnione wcześniej priorytetowe zadania publiczne, służącezaspokajaniu
potzeb mieszkańców miasta.
2. Suwerenności stron - polega na tym, Źe strony mają prawo do niezaleŹności
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów realizacji
zadań i rozł'tiązania problemów.
3. Partnerstwa _ opiera się na relacji wspólnego zaufania, a także informowania się
o planowanych kierunkach działalnościi wspołdziałania w celu harmonizacji tych
poczynań. Zasada równoprawnego pańnerstwa umozliwia włączenie podmiotów
pozarządowych do systemu funkcjonowania Miasta Sierpca a także konstytuuje
n icjatywę d la rozwoj u lokalnej społeczności.
4. EfekĘwności Miasto Sierpc, dążąc do najefektywniejszego wykorzystania
środków publicznych, przekazu1e pomiotom Programu realizację zadań własnych.
Udziela dotacji na ich wykonanie, a organizacje zapewniają wykorzystanie
przyznanych środków w sposób gospodarny, profesjonalny i terminowy.
pozwala na udział W otwańych konkursach ofeń
5. Uczciwej konkurencji
pozaządowym
i podmiotom prowadzącym działalnośó
wszystkim organizacjom
pożytku publicznego, o których mowa W ań.3 ust.3 ustawy. Kryteria ocen są
idenĘczne dla wszystkich podmiotów, a realizatorami zadań zostają organizacje
pozaządowe, które uzyskują najwyższe oceny oraz akceptację Burmistza Miasta
Sierpc.
6. Jawności - realizowana jest poprzez udostępnianie organizacjom pozarządowym
informacji o zamiarach, celach, środkach finansowych plzeznaczonych w budzecie
miasta na realizację zadań publicznych oraz kryteriach i sposobie oceny projektóW.

-

i

a

-

-

Stosowanie powyzszych zasad przez podmioty Programu jest gwarantem jakości
współpracy samoządu Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalnośÓ pożytku publicznego.

Rozdział lV

Podmiotv wspołpracv
Podmiotami realizującymi wspóĘracę są
1 . Rada jako organ stanowiący oraz Burmistrz jako organ wykonawczy

*3 -

2' \/łaściwekcmorkl
3.

organizacyjne Urzędu liliejskiego i inne jednostki organizacyjne
podejmujące
miasta,
na bieżąco wspołpracę z organizaĄam] w zakresie działania
określonego ich regulaminem lub statutem
organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalnośćpożytku
publicznego w
zakresie odpowiadającym zadaniom miasta.
organizacje informują o gotowoścido współpracy popłzez wypełnienie
ankiety.

Ro zdziałY

Zakres przedmiotowv współpracv
Przedmiotem wspÓłpracy samorządu miasta Sierpca

z

organizaĄami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego jest realizacja zadań
publicznych należących do zakresu działalnościgminy zgodnie z ustawą o samorządzie

gminnym i innymi ustawami.

W zakresie

przedmiotowym miasto Sierpc prowadzi działalnośćw

publicznych, określonychw
io

wolontariacie.

ań.4

Ustawy

o

sfeze

zadań

działalnościpożytku publicznego

Rozdział Vl

Formv współpracv
Współpraca z organizaĄami pozarządowymi na charakter finansowy oraz pozafinansowy.
't. Wspołpraca o charaktełze finansowym polegać będzie na:
a) Zlecaniu organizacjom realizacji zdań publicznych w formie wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
b) Zleceniu realizaqi zdania na podstawie zawa.tej umowy w ramach inicjatywy
lokalnej,
2' Srodki finansowe przeznaczone na realizację zadań, o Kórych mowa w pkt. 1 nie
mogą być przeznaczone na:
a) Dotowanie pzedsięwzięć, 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' działalnośćgospodarczą
podmiotów prowadzących działalnośćpożytku publicznego
d) Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym
e) Działalnośćpolityczną lub religijną
3. Współpraca w formie pozafinansowej odbywać się będzie w szczególności

.

popŻez:
a) Wzajemne informowanie się stron o planowanych pzedsięwzięciach z zakresu

zadań publicznych
b) Konsultacje podmiotami programu projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących statutowej działalnościtych organizacji
c) Wspólne uzgadnianie zadań priorytetowych na kolejny rok
d) Udostępnianie w miarę możliwościurządzeń, sprzętu itp'
e) Wspólny udział w szkoleniach, konferencjach
f) Upowszechnienia praktyki zachęcania mieszkańców miasta Sierpca do
przekazywania 'l % swojego podatku lokalnym organizacjom pozaządowym'

z

_r/-

Rozdział Vll

Priorvtetowe zadania publiczne
Ustala się na rok 2013 następu'jące zadania priorytetowe Miasta Sierpc realizowane we
podmiotami
współpracy samoządu miejskiego
organizacjami pozarządowymi
wymienionymi w ań. 3, ust. 3 ustawy.
1. Działania zakresu ,,Upowszechnianie kultury flzycznej spońu oraz

z

turystyki":

.
.
.
.

2.

i

z

i

Wspieranie działalnościklubów sportowych

Wspieranie szkoleń spońowych, udziału w zawodach
spońowych

i

rozgrywkach

Pomoc w organizacji wypoczynku zawodników poprzez dofinansowanie

obozów spońowo-rekreacyjnych.
Udział w organizacji masowych imprez spońowo-rekreacyjnych, turniejów,
olimpiad oraz innych imprez o podobnym charaKerze.
Działania z zakresu ,,Kultura, edukacja i wspieranie społecznościlokalnych''
Wspieranie działań na rzecz rozwoju edukacji i kultury
Wspieranie działalnościzespołów ańystycznych
Podtrzymywanie lokalnych i narodowych tradycji
o Dotowanie publikacji wydawniczych o tematyce lokalnej
Wspieranie działalnościna rzecz ekologii i ochrony Środowiska.

.
.
.
.
o
.

DziałalnośćWspomagająca roałlÓj gospodarczy,

pzedsiębiorczości

Działalnośćwspomagająca rozwój wspólnot

i

W tym

rozwój

społecznościlokalnych

3' Kolonie i obozy oraz

inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
a także szkolenia młodzieży
Stwozenie mieszkańcom Sierpca warunków do aktywnego spędzania
wolnego czasu
Zapewnienie wypoczynku dzieci i młodzieżyszkolnej poprzez organizację
kolonii, obozów, biwaków' zimowisk oraz szkolenia młodzieŹy itp.

.
.

4. Działania z zakresu ,,Ochrona i promocja zdrowia'':

.
.
.
.
.
.
.

Promocja zdrowego stylu życia
Kzewienie idei krwiodawstwa
Działania na rzecz integracji osób niepehosprawnych ze środowiskiem
lokalnym
Wspieranie rozwoju spońu, kultury, rekreacji, turystyki' krajoznawstwa wśród
osÓb niepełnosprawnych
Finansowanie programów profi laktycznych
Naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej
rodziny, macierzyństwa' rodzicielstwa,
Działalność
upowszechniania i ochrony praw dziecka

na rzecz

W przypadku stwierdzenia potzeb lokalnych Rada Miejska w Sierpcu może W drodze

uchwały wskazać inne niz w Programie zadania prioMetowe' które wymagają realizacji
w celu zlecenia ich na zasadach określonych W ustawie lub odrębnych pzepisach.

Rozdział Vlll

Okres realizacii proqramu

w okresie od 1.u.zafi r. do 31.12.2013r.
z zaslrzeŻeniem pkt. 2
Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwańego
konkursu ofeń na wspieranie realizacji zadań publicznych miasta Sierpc na
rok 2013.

1. Program realizowany będzie

2'

Rozdział lX

Sposób realizacii proqramu
Wzajemna wspołpraca z organizacjami

W ramach

programu określa działania

o charaKerze finansowym oraz pozafinansowych w tym:
1. Przeprowadzanie otwartych konkursów ofeń odbywające się według następujących

zasad:

a) Zlecanie realizacji zadań Miasta Sierpc organizacjom obejmuje w pierwszej
kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po pzeprowadzeniu
otwańego konkursu ofeń, chyba że odrębne przepisy przewidują inny tryb
zlecania lub dane zadanie moŹna realizować w inny sposób określony

w odrębnych przepisach.
b) otwaĄ konkurs ofeń ogłasza Burmistz Miasta Sierpc
c) Termin składania ofeń nie może być krótszy niz 21 dni od dnia ukazania się

ogłoszenia

d) otwańy konkurs ofeń ogłasza się:
. W Biuletynie lnformacji Publicznej

.

organ izacje pozarządowe
Na tablicy ogłoszeń w budynku

-

bip. sieroc.ol w zakładce

Uzędu Miejskiego w Sierpcu
e) Konkurs prowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta

f)

Sierpc

Decyzję o wyborze ofeń 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 pzedstawicielami stron podejmujących wspołpracę.
Umowa określasposób itermin pzekazania dotacji oraz jĄ rozliczenia

h) Wyniki konkursu są publikowane na stronie bip. Sierpc.p|
i) Wspólną ofeńę w konkursie mogą złoŻyćdwie lub więcej organizacji
dziaĘących wspÓlnie zgodnie z ań' 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 określonychw ań. 19 a ustawy'
3. Współpraca o charakterze pozafinansowym została omóWiona rozdziale Vl pkt. 3.

- 6,

Rozdział X

Wvsokośćśrodków przeznaczonvch na rea]izacie prooramu
1' W roku 2013 na realizację zadań publicznych objętym niniejszym programem
przeznacza się kwotę w wysokości co najmniej
246.549zł'
w tym na zadania
a) Upowszechnianie kultury fizycznej ispońu oraz turystyki
198.500 zł.
- zadania w zakresie kultury fizycznej i spońu
b) Działania z zakresu ,,Kultura, edukacja i wspieranie
11.400 zł.
społecznościlokalnych''
c) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
7.495 zł.
a także szkolenia młodzieży
d) Działalnośćz zakresu ochrona i Promocja zdrowia :

zdrowotnej

programy polityki
11.729zł.
3. Wysokośó środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w trybie ań. 19a ustawy stanowi najwyŻej 20o/o dotaĄi planowanych w roku 2013.
4. ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych
objętych niniejszym programem zweryfikuje uchwała budzetowa Miasta Sierpc
na 2013 r.

Rozdział Xl

Sposób ocenv realizacii proqramu
1

'

Realizacja pzyjętego Programu poddawana będzie ocenie według poniższych
WskaŹnikóW:

1) Liczba ogłoszonych otwańych konkursów ofeń

2) Liczba ofeń złożonychw konkursach
3) Liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych

4) WysokoŚć kwot udzielonych dotacji
5) Liczby organizacji pozarządorych podejmujących działania publiczne na rzecz
lokalnej społecznościwe współpracy z samoządem

6) Liczby osób, które były adresatami zadań publicznych określonych w programie
7) Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską
w Sierpcu konsultowanych pzez organizacje pozaządowe.
W
2.
terminie do 30.04.2014r. Burmistrz Miasta Sierpc składa Radzie Miejskiej
sprawozdanie z rocznĄ realizacji Programu.

Rozdział Xll

Informacia o sposobie tworzenia proqramu oraz o przebiegu konsultacii
Roczny Program Wspołpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozaządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalnośćpozytku publicznego na rok 20'l3 został opracowany
po konsultacjach pzeprowadzonych W wrzesień/paŹdzierniku 2012 roku.
Konsultacje miały charakter wspołpracy osobistej, elektronicznej i telefonicznej
z pracownikiem Wznaczonym przez Burmistza Miasta Sierpc do Współpracy
z organizacjami prowadzącymi działalnośćpożytku publicznego.
W wrześniu/paŹdzierniku 2012 roku projekt programu został umieszczony w Biuletynie
lnformacji publicznej bip'sierpc'pl w zakładce organizacje pozarządowe''.
organizacje pozarządowe mogły przez okres dwóch tygodni od daĘ 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'
1

Rozdział Xllł

Trvb powołvwania i zasadv działania komisii konkursowei do opiniowania ofeń
w otwartvch konkursach ofeń
1. Burmistrz Miasta Sierpc zarządzeniem powołuje komisję konkursową ze
wskazaniem przewodryiczącego i wiceprzewodniczącego oraz wprowadza
regulamin pracy komisji.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) Przedstawiciele Burmistza Miasta - trzy osoby
b) 9 osób reprezentujących organizacje pozaządowe i podmioty Wymienione
3.

4'

--

W ań.
3 ust. 3 ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział
w konkursie
W pracach komisji mogą uczestniczyć takŻe głosem doradczym osoby

z

posiadające specjalistyczną Wiedzę W dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych, których konkurs doĘczy.

W ocenie oferty złoŹonej w konkursie nie moze brać udział osoba, któĘ powiązania
ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności.
5. Na pienłszym posiedzeniu kazdy członek komisji podpisuje zobowiązanie, ze
w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa W pkt. 4 członek
komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu i zostaje v'ryłączony z oceny ofeĘ
podmiotu, z którym powiązanie występuje'
6. Pracami komisji kieruje pzewodniczący komisji.
7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknięĘch, bez udziału oferentów.
Termin i miejsce posiedzenia komisji określapzewodniczący.
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 pzewodniczącego.
9. Komisja konkursowa po zakończeniu prac przekazuje Burmistzowi Miasta Sierpc
protokoł z obrad komisji wraz z listą wyników konkursu.
Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej nie jest WiąŹące dla Burmistrza Miasta
Sierpc.
10.Wyniki otwańego konkursu ofeń zawieĘące nazwę oferenta, nazwę zadania
publicznego, wysokośćprzyznanych 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 Wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2. Burmistz Miasta Sierpc W terminie do 30.04.2014 przedłoŻy Radzie Miejskiej
3.

4'

w Sierpcu sprawozdanie z realizacji programu.
S prawozd a nie z realizaĄi Programu będzie opublikowane w BlP Miasta Sierpc.

organizacja wyłoniona w konkursie ofeń realizując zlecone zadania, zobowiązana
jest do promocji Miasta Sierpca poprzez zamieszczanie na strojach, dyplomach
i materiałach informacyjnych herbu miasta.

-6-

5'

W sprawach nieureguiowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działa|nościpozytku publicznego i wolontariacie, kodeksu cywilnego,
ustawy o finansach publicznych' ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeksu
postępowania administracyjnego
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