UCHWAI,A NR
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

zdnia

2016r.

w sprawie Rocznego Programu Wsp6lpracy Miasta Sochaczew narok20l7
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(D2.U.2016.446 j.t. z p62n. zm.) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dma 24 kwietnia 2003 r.
o dziaNalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (D2.U.2016.239 j.t. z p62n. zm.), Rada
Miejska w Sochaczewie uchwala, co nastgpuje:

Sochaczew na rok 2017
z organrzacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie", kt6ry
stanowi Zal4cznikNr 1 do niniejszej uchwaly.

$ 1. Przyjmuje sig ,,Roczny Program Wsp6tpracy Miasta

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Sochaczewa.
$ 3. Uchwata wchodzi

w

Zycie

z dniem podjgcia.

Zal1cznrkNr I
Do UchwalyNr
Rady Miejskiej w Sochaczewie
2016r.
zdnia

o dzialalnoSci

noivtku nubliczneso i o wolontariacie

Rozdzial

l

Postanowienia og6lne

$ 1. l.Program wsp6trpracy okresla formy,

z

organizacjami,
takae priorytety zadafipublicznych, kt6rych rcahzacja zwiqzanabgdzie z dzieleniem pomocy
finansowej na dzialalno 56 publiczn4.
2. Ilekro6 w niniejszym,,Progtamie" jest mowa o:
1) Programie - nale|y przez to rozumiei Program wsp6tpracy miasta Sochaczewa
z organizacjami pozarzEdovr,ymi oraz podmiotami prowadz1cymi dziil.alnoS6 pozytku
publicznego na rok 2017;
2) Ustawie - naleay przez to rozumie6 ustawg z dnia 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie (D2.U.2016.239 i.t. zpoLn. zm');
3) Organtzacjach - nalely przez to rozumief prowadzqce dziaNalnoS6 pozytku publicznego
podmioty wymienione w art. 3 ustawy;
4) Konkursie - nale?y przez to rozumie6 otwarty konkurs ofert, o kt6rym mowa
w art. 11 ust. 2 ustawv:
zasady, zakres wsp6lpracy

Rozdzial2
Cele wsp6lpracy

2. 1.Cel gl6wny:
Budowanie i umacnianie partnerstwa pomigdzy miastem, a organizacjarri pozarz4dowymi.
$

2.

CeIe szczegShowe;

1) prodrowanie spoleczeflstwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywnoSci

2)
3)

mieszkaric6w miasta Sochaczew,
promo cj a dzialalno fici or ganizacji

4) coraz lepsze

6)
7)

zan1dowych,

poprawa, jakoSci Zycia mieszkaric6w poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb
spolecznych,

5)

po

poznawanie

i

diagnozowanie Srodowiska organizacji dziaNaiqcych

na terenie miasta Sochaczewa,

otwarcie na innowacyjnoSd oraz konkurencyjnoS6 popruez umoZliwienie organizacjom
pozarzqdowym wyst4pienia z ofertqrealizacji konkretnych zadaf publicznych,
wspieranie oraz powierzanie organizaciom zadafi publicznych,
racjonalne wykorzystywanie publicznych Srodk6w finansowych,

8) umozliwienie spolecznoSci lokalnej

wsp6ldecydowania
w zakre sie rcalizacji zadafi publicznych.

o

kierunku rozwoju miasta

Rozdzial3
Zasady wsp6lpracy

$ 3. Wsp6lpraca Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarz4dowymi i podmiotami
prowadzqcymr dziaNalnoSd pozytku publicznego opiera sig na zasadach:
1) pomocniczoSci i suwerennoSci stron - szanujqc swoj4 autonomig Miasto Sochaczew
r organizacje pozarzqdowe nie narzucajq sobie wzajemnie zadaA, posiadaj4 zdolnoSi
do bycia podmiotem prawa, samorz4d udziela pomocy organizacjom pozanqdowym
w niezb gdnym zakresie, uzasadnio nym potr zebami wsp6lnoty s amo ruqdow ej,
2) partnerstwa - wsp6lpraca r6wnorzgdnych dla siebie podmiot6w w rozwi4zywaniu
wsp6lnie zdefiniowanych problem6w i o si4gan iu r azem wytyczonych ce16w,
3) efektywno5ci - wsp6lne d4zenie do osi4gnigcia mozliwie najlepszych efekt6w realizacjr
zadah publicznych,
4) uczciwej konkurencji - r6wne traktowanie wszystkich podmiot6w w zakresie
wykonywanych dzialafi,
5) jawnoSci - procedury postgpowaniaprzy realizacji zadaft publicznychprzez organrzacje
pozarzqdowe, spos6b udzielania oraz wykonaniazadania sq jawne.
Rozdzial4
Przedmiot wsp6lpracy

z organizacjami sq:
ustawowe zadaniawlasne,
2) zadaniapozytku publicznego okreSlone w art. 4 ustawy,
3) zadaniawynikaj4ce ze Strategii Rozwoju Miasta,
4) wsp6lne okreSlanie walnych dla mieszkaric6w potrzeb i tworzenie systemowych
r ozwiEzan problem6w spolecznych,
5) konsultowanie z organizacjami pozarzqdov,rymi projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach doty cz4cych dzialalno ici statutowej tych or g an izacji.
2. Priorytety oraz zadaniarealizowane w formie wsp6lpracy finansowej i pozafrnansowej
w poszczeg6lnych obszarach przedstawione zostaly w $ 6 Programu.
S 4. 1. Przedmiotem wsp6lpracy Miasta Sochaczewa

1)

Rozdzial5
Formy wsprilpracy

S 5. 1. Wsp6lpraca Miasta Sochaczewa o charakterze finansowym mohe odbywad sig
w szczeg6lnoSci w formach:
1) na dofinansowanie jego realizacji, powierzania wykonania zadania publicznego v'raz
zudzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacjr,
2) wspierania takiego zadania publicznego v'naz ztdzieleniem dotacji,

3)

zawierania um6w na podstawie odrgbnych przepis6w.

2. Podstawowym trybem

przekazywania Srodk6w finansowych organizacjom
W przypadkach wskazanych przez ustawg

pozarzEdov,rym jest otwarty konkurs ofert.
dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.

3.

Wsp6lpraca pozafinansowa Miasta Sochaczewa
w szczeg6lnoSci moze polegai na:

z

organizacjami pozarz1dowymi

I) dzialaniach informacyj nych re al izowany ch p oprzez'.
a) publikowanie na stronach internetowych miasta walnych informacji

dotycz4cych

zar6wno dziaNaipodejmowanych przez miasto, jakiprzez organizacje pozarzqdowe,
b) przekazywanie przez organizacje pozarz4dowe informacji o przewidywanych lub

realizowany ch zadariach sfery publicznej,
c) tworzenia wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym i konsultacyjnym,
d) organizowanie spotkari informacyjnych rozumianych, jako formy wymiany informacji
na temat podejmowanych dziaLah, mozliwoSci wymiany doSwiadczeh i spostrze?eh,
naw i4zy w ani a wsp 6lpracy i ko o rdynacj i p o dej mowanych dziaNan,
e) zamieszczanre przez organizacje poznzqdowe otrzymtjEce dotacje narealizacjg zadan
publicznych we wszelkich materialach promocyjno-informacyjnych zapisu
o sfi nans owaniu lub dofinansow aniu zadah pr zez miasto,
2) or ganizacyj nej, realizowan ej poprzez:
a) prowadzenie i aktualizowanie bazy dany ch or ganrzacji p ozar z4dowych,
b) inicj owanie realizacji zadaf publicznych,
c) udzielanie przez Miasto Sochaczew patronat6w, opinii, rekomendacji, itp.,
d) zawieranie um6w o wykonanie inicjatywy lokalnej,
e) w miarg mozliwoSci zaspokajanie potrzeb lokalowych organizacji pozarzqdov'rych,
w tym r6wniez w zakresie organizacji szkoleti, konferencji, spotkan i innych

inicjatyw.
0 r6anego rodzaju pomoc w realizaili zadan lub akcji powierzonych i prowadzonych
przez organizacje poprzez m.in.: czasowe udostgpnienie lokali, teren6w, sprzgtu
i wyposazenia naleaqcego do Miasta Sochaczew oraz wykorzystanie sil i zasob6w
j ednostek podleelvch burmistrzowi Miasta.
3 ) szkoleniowej, realizow anej poprzez:
a) inicjowanie lub wsp6lorganizowanie szkoleri podnosz4cych, jakoSi pracy organizacji
p ozar z4dowych w sferze zadafi publicznych,
b) angazowanie organizacji pozarz4dowych do wymiany doSwiadczeri i prezentacji
osi4gnig6.

Rozdzial

6

Priorytety w realizacj i zadafi publicznych
S 6. 1. Miasto Sochaczew wsp6lpracuj e z organizacjami pozarz1dowymi w sferze zadan
publicznych wymienionych w art. 4 ust. I ustawy.
2. Na rok 2017 jako priorytetowe zostaNy okre6lone zadania:
1 )
Upowszechniania kultury frzy cznej wSr6d dzieci, mlodzie?y i doroslych.
2) Upowszechnianie aktywnego uczestnictwa w 62nych dyscyplinach sportowych
w Gminie Miasto Sochaczew popruezudziaN we wsp6lzawodnictwie sportowym dzieci,
rriodzieZy i os6b doroslych.
3) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w plac6wkach oSwiatowo - wychowawczych
wsparcia dziennego.
4) Prowadzenie dzialahnarzecz os6b niepelnosprawnych i ich rodzin.
5) Wspieranie inicjatyw i tw6rczych dzialah w zakresie realizacji przedsigwzig6
arty sty cznych i kulturalnych.

6)

Wspieranie dziatan w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji
p atrioty cznych i naro do wych or az to Zsamo c i lo kalnej mi e zkaric 6 w.
Prowadzenie dziaLafi na rzecz promocji zdrowego stylu zycia oraz poprary, jakoSci
S

7)

zycia os6b starszych.

s

Wspieranie dziaNalnofici Swietlic Srodowiskorvych dla dzieci i rrftodzieQ w zakresie
profi laktyczno -opieku nczym.
' 9) Organizowanie stacjonarnych oboz6w szkoleniowo-wypoczynkowych oraz v,ryjazd5w
szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i rrrtodzie?y w okresie wakacji.
10) Organizowanie zajg6 sportowych dla dzieci r mlodzie?y w nastgpuj4cych dyscyplinach:
pilka noZna, judo, plywanie, sztuki walki, tenis stolowy, rugby, pilka siatkowa,
badminton, koszyk6wka, ratownictwo wodne z zastosowaniem programu
profilaktycznego.
11) Wspieranre dzialan sluzqcych profilaktyce i przeciwdziil.aniunarkomanii.
12) Wspieranie Swietlic Srodowiskowych realizuj1cych zadania sLu1Ece przeciwdzialaniu
narkomanii.
13) Organizowanie zajgc sportowych dla dzieci i mNodzie?y w ramach programu

8)

pr ze ciw dzialania narkomani i.
14) Wspieranie dziaNan z zakresrt ochrony i promocji zdrowia dotyczqcych przeciwdziaN.ania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.

RozdzialT
Finansowanie Programu
S 7. 1. Program bgdzie hnansowany ze Srodk6w wlasnych Miasta.

2. Na realizacjg

programu, w czgsci dotyczqcej zlecaria realizacjr zadah publicznych
zaplanowano kwotg zbudletuMiasta nie wigcej niz 1.000.000 z\.
3. Podstawowym trybem przekazywania Srodk6w finansowych organizacjom
pozarzEdowym jest konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawg dopuszczalne jest
stosowanie innego trybu. W ramach budzetu Miasta tworzy sig rezerwg na zadama
realizowane na podstawie innych przepis6w, niz okreSlone w ustawie.
4. Konkursy na realizacjg zadaf publicznych bEde oglaszane nie wczeSniej niz
po przedloZeniu Radzie projektu budzetu na20l7 r,
5. Przekazanie Srodk6w nast4pi po zawarciu umowy narealizacjg zadaniapublicznego.

Rozdzial8
Okres i spos6b realizacji Programu
S S. 1. Program wsp6lpracy Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarzEdovurymi oraz
podmiotami prowadz4cymi dzialalnofic pozytku publicznego na rok 2017 obowi4zuje
od 01.01 .2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Na- wniosek podmiotu Burmistrz moze zlecil wykonanie realizacjr zadania
publicznego o charakterze lokalnym z pominigciem otwartego konkursu ofert (w formie
malego grantu), jeSli spelnione s4 Lqcznie nastgpuj4ce warunki zgodnie z art. 19 a ustawy,
czyli:
1) wysokoS6 dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekraczakwoty
10.000 zl,
2) zadanie publiczne ma by6 realizowane w okresie nie dluzszymniz90 dni,
3) NEczna kwota Srodk6w finansowych przekazana w ten spos6b tej samej organizacir
w danym roku kalendarzowym nie moze przeIcroczyc2}.}}} zl,
4) N4czna kwota finansowa przyznana w tym trybie nie moze przeh,roczyC 20 % dotacji
planowanych w roku budzetowym na realizacjg zadah publicznych przez organizacie
pozarzqdowe.

3. Podmiotami rcalizujEcymi Program s4: Rada Miejska w Sochaczewie, Burmistrz
Miasta Sochaczew, Pelnomocnik Burmistrza ds. Wsp6lpracy z Organizacjamr
Pozarzqdov,tymi, organizacje pozarzEdowe dziataj4ce na rzecz Sochaczewa, Sochaczewska
Rada DzialalnoSci Pozytku Publicznego, Sochaczewska Rada Sportu, jednostki organizacyjne
Gminy Miasto Sochaczew.

Rozdzial9
Spos6b i ocena realizacji Programu

$ 9. 1. WlaSciwy vrydzial Urzgdu Mieiskiego

prowadzi bezpoSredni4 wsp6lprac9

z organizacjamipozarz4dowymi, kt6ra w szczeg6lnoSci polega na:
1) podejmowaniu i prowadzeniu bielqcej wsp6lpracy z organizacjami pozarz4dowymr
statutowo pr ow adz4cy mi dziaNalno i p o zytku pub liczne go ;
2) tdziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczqcych
S

wsp6lpracy z or ganrzacj amr;
3) koordynacji spraw z za\<resu wsp6lpracy z organizacjamipozarz4dowymi;
4) przygotowaniu sprawo zdania z r ealizacji pro gramu za 20 17 r ok;
5 ) koordynacj i spraw zwrqzany ch z przy gotowaniem konkurs6w;
6) przygotowaniu sprawozdania za 2017 r. z dziaNalno{ci w ramach wsp6lpracy
pozafrnansowej.
2. Miemikami oceny rcahzacji Programu w danym roku bgd4 informacje dotyczqce
w szczeg6lnoSci:
1) liczby ofert i wniosk6w, kt6re wplyngly od organizacji
2) liczby um6w zawartych z organizacjami na realizacjg zadafpublicznych;
3) wysokoSci Srodk6w finansowych przeznaczonych z budzetu Miasta Sochaczewa
na r eahzacjg zadan publicznych przez or ganizacje;
4) liczby os6b, kt6re byty adresatami i beneficjentami dziaLaf publicznych realizowanych
przez organizacje;
5) stopieri zgodnoSci realizowanych przez orgarizacje zadan publicznych z priorytetami
przyj Etymi w Pro gramie ;
6) poziom wykorzystania Srodk6w przeznaczonych z budzetu Miasta Sochaczewa

narcalizacjgzadahpublicznychprzezorganizacje.
3. Organizacje poznzqdowe mog4 zgNasza| swoje uwagi, wnioski oraz propozycje
dotyczqce realizacji programu podczas spotkari organizowanych z przedstawicielami miasta
oraz bezpo6rednio do wlaSciwej kom6rki Urzgdu Miejskiego ds. organizacji
pozarzqdowych. Uzyskane w ten spos6b informacje bgd4 wykorzystywane do usprawnienia
bie?4cej i przyszlej wsp6lpracy Miasta z organizacjami pozarz4dowymi.
Rozdzial

l0

Sposrib tworzenia programu i przebieg konsultacji
$ 10. 1. Prace nadprzygotowaniem Programu wykonuje wlaSciwa kom6rka organizacyjna
Urzgdu Miej skiego w S ochaczewie ds. or ganizacji pozarzqdov'ry ch.
2. Harmonogram prac nad przygotowaniem projektu uchwaly Rocznego Programu
Wsp6lpracy miasta Sochaczewa na rok 2017 z organizacjani pozanqdov,,ymi oraz
podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie byl nastgpuj4cy:
1) zbieranie propozycji zadan oraz wniosk6w dotycz4cych rocznego programu wsp6lpracy
zglaszanych przez przedstawicieli organizacji pozarzqdov,rych oraz podmioty

,

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2}}3 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (D2.U.2016.239 j.t. z po2n, zm.) (do 2 wrzesnia 2016 r. wplynglo 7 ankiet);
2) opracowanie projektu uchwaly rocznego programu wsp6lpracy (do 26 wrzeSnia
2016 r.);
3) udostgpnienie projektu rocznego programu wsp6lpracy na stronie internetowej BIP
Urzgdu Miasta Sochaczew w celu konsultacji (od 3 paldziemika 2016 r.
do 17 pa1dziernika 2016 r.) zgodnie z Uchwal4 Nr XIV/147116 Rady Miejskiej
w Sochaczewie z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie okreSlenia szczeg6Lowego sposobu
konsultowania z Rad4 Dzialalno6ci PoZytku Publicznego lub organizacjami
pozarzqdov'rymi i podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnoSci
poZytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dzie dzinach doty cz4cych dziaNalno {ci statutowej tych or gan izacji ;
4) wyniki konsultacji Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do uchwaly
w sprawie przyjgciaProgramu na20I7 rok.
5) przedNohenie projektu uchwaly w sprawie rocznego programu wsp6lpracy na rok 2017
Radzie Miejskiej w Sochaczewie (do 30 listopada20l6 r.).

3.

Roczny program wsp6lpracy,

po

uchwaleniu przez Radg Miejsk4, zostanie

zamieszczony na stronie internetowej miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdziaf

11

Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

$ 11. 1. Burmistrz w drodze zarz4dzenia powola komisjg konkursow4 w celu
przeprowadzenia konkursu oraz przedNoheniapropozycji wyboru ofert, na kt6re proponuje sig
udzielenie dotacji. Wyboru ofert dokona Burmistrz. Przedstawiciele organizacji
pozarzqdowych (czlonkowie komisji) zostanq wylonieni w drodze otwartego naboru
o glo szoneg o ptzez Burmistrza.
2. W ocenie oferty zlo2onej w konkursie nie mog? uczestniczyd osoby powiqzane
z podmiotem sktradaj4cym ofertg, co, do kt6rych mog4 istnied zastrzehenia odnoSnie
zachow ania zas ady b e z stronno Sci.
3. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej wszyscy czlonkowie podpisuj4
zobowiqzanie, 2e w przypadku zaistnienia powi4zah, o kt6rych mowa w ust. 2 czlonek
komisji konkursowej zgNasza ten fakt i zostaje w6wczas wylqczony z oceny oferty podmiotu,
z ktorym wystgpuj e powi4zanie.
4. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodnicz4cy.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknigtych, bez udzialu oferent6w. Termin
i miejsce posiedzenia komisji okre6la przewodnicz4cy,
6. Komisja podejmuje rozstrzygmgcia w glosowaniu jawnym, zWWq wigkszoSci4
gtros6w, w obecnoSci, co najmniej polowy pelnego skiadu osobowego. W przypadku r6wnej
liczby glo s6w decyduj e glo s przewodnicz4ce go.
7. Uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jest nieodplatne.
8. Do zadankomisji konkursowej nale?y w szczeg6lnoSci:
a) formalna weryfikacja zLohonych ofeft,
b) merytoryczna ocena ofert spelniaj4cych wymagania formalne,
c) propozycja podzialu Srodk6w finansowych na poszczeg6lne oferty.
9. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej na formularzu ,,Karta oceny
oferty".

10. W pracach komisji mog4 uczestniczyt takhe z glosem doradczym osoby posiadaj4ce
specjalistycznqwiedzE w dziedzinie obejmuj4cej zakres zadah publicznych, kt6rych konkurs
,dotyczy.
1

1.

Z prac komisji konkursowej sporz4dza sig protok6l.

Rozdzial12
Postanowienia kofcowe

S 12. 1. Program realizowany bgdzie w roku budzetowym2}lT

.

2, Sprawozdanie z realizacji programu bgdzie ogloszone w Biuletynie Informacji
Publicznej orazna stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w terminie 30 dni liczEc od dnia
jego przedstawienia Radzie Miasta.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do wsp6lpracy Miasta
Sochaczew a z or ganizacj ami pozarzqdowymi stosuj e sig przepisy ustawy.
4. Zmiany w ,,Programie" mog4 byi dokonywane w trybie uchwaly Rady Miejskiej
w Sochaczewie.

