
1.

Ż.

PROJEKT

Program wsp łpracy Gminy Sokoł w Podlaski z organizacjami

por^oąłowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnoś poĘtku
publicznego na rok2012

Rozdział I
Postanowienia og lne

$1

Program określa cele, zasady i formy wsp łpracy, p-riorytetowe zadaniapubliczne' spos b

realizacji Programu i'p-tuoo**. sroat p.'uti."''" Gmin1.Sokoł w Podlaski na realizację

zadafl. Ponadto rrojram zavłiera kryieria oceny rea1izacji Programu, informacje o

,p"'"li. tworzenia T przebiegu konsultacji, u iukz" spos b powoływania i zasady

iriuł*iuKomisji KoŃursowejlo opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert'

Ilekro w niniejszym programie jest mowa o:

l) ustawie _ 
"a"zy 

p ezlo rozumie ustawę z dnia24 kwietnia}}}3 r' o działalności_/ 
pozytr."pub1icźnego i o wolontariacie (Dz. U. z2OO3 r' Nr 96, poz'873 zp Źn'

zm.),
2) Programie _ rozumie się przez to Program Wsp łpracy Gminy Sokoł w Podlaski

z organizacj^i por*rąjo*vmi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok Ż0I2,

3) 
'Gminie ] rozumieiięprzezto Gminę Sokoł wPodlaski'

4) Radziecminy _ ror.r-i. sięprzeztoRadę Gminy w Sokołowie Podlaskim'

5) wzędzie - roźumie się przez io Urząd Gminy Sokoł w Podlaski,

6) organizacji _ .or,'-i. się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty

wymienione w arŁ.3 ust. 2 ustawY,

D dili;;i. _ 
'o"*ie 

się przez topodmioty wymienione. *T.l :':'3_::::Y
3. da'#"*'p;łp;".y ili'y 

" 
orgu'izaqaripoźarządowymi i podmiotami prowadzącymi

---Lr:^--.,^Li'i"'''"i"#"o|;;iJ',ruii."r,.io obej muj e w szćzeglno Ści sferę zadari publicznych,

o kt rych mowa w art. 4 ust. t ustawy.

4. Podstawowym kryterium decydującym podjęciu

pozarządowymi jeśt prowadzenię przez nie dztaŁalności

Gminy lub narzecziej mieszkanc w'

Rozdział II
Cele Programu

s2
1. Celem gł wnym Programu jest ksziałtowanie właściwych posta1 społecznych

w środowisku lokalffi przez"budowanie partnerstwa między organami administracji

samorządowej a organizacjami pozarządolvymi oraz podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego'

2. Celami szczeg łowymi Programu są a 7 L-'----
1) rozw j partnerskie3 w-sp łpracy pomiędzy samorządem a sektorem orgaruzacJl

pozarządowych, . 1| ' -'_'_---:^:^^-'^L
2) 'umacnianie -'l-Ńalnych 

działafi, tworzenie warunk w sprzyjających powstawantu

struktur i realizacj i inicj atyw Ia rzecz społeczności loka1nej,

wsp łpracy Z organizacjami
pozytku public znego na terenie



3) wspieranie aktywności społecznej mieszkań9óy G1inv i jej zaanguŻowarua w proces
' 

definiowania iiozwią7ywania problemów lokalnych'

4) poprawa jakości u'ł"j publicznych i zapewnienie im efektywniejszego wykonania
' piprr"rńączenie do icń rcdrizacji or ganiz.Ąi.pozarządowych'

5) integracja podmiotów realizującyón 
'ozn. 

inicjatywy w sferze zadafipublicznych'

ói 
"r.'Jsr.nie 

priorytetowych zadah publicznych na Ż.0 |Ż r ok'

7) wsparcie dla organizacji por*r[do*ychi innych podmiotów służące ich rozwojowi

i lepszemu przygotowaniu do *rpółpru.y z Gminą w zakresie rea|izacji zadaft

prruli""rry.hi aińsiągnięcia wźnych celów społecznych'

8) otwarcie ,.ru ńo*u.|3nose i konkurencyjność poprzez umożliwienie indywidua1nego

wystąlieni a, otetąića1izacjiproj ektów tonkretnyc h zadań' publicznych'

Rozdział III
Zasady współpracy

$3

Współprac a z organizacjami pozarządovłymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośó

pozytku publicznego opiera się na zasadach:

1. pomocniczości _ zgodnie zktórąsamorząd gminy uznaje prawo organizacji i podmiotów

do samodzie1n.go'a.r'''iowania i rozwtĘywania prob1emów społeczności' w tym

należącychdosferyzadńpublicznych'i-wtakimzakresiewspółpracujeztymi
organizacjami; c.ńu wspiera działalńośÓ organizacji oraz ltnoŻliwia rea1izację zadait

priuti""ry"h na zasadach i w formach określonych w Programie,

Ż. suwerenności stron _ co oznac za Że partnerzy samodzielnie i w sposób nieza|eŻny

podejmuj ą działaniaw zakresie współpracy

3. partnerstw u _ ornu"za, Że podmioiy ni' zasadach i w formie określonej w ustawie

uczestniczą w identyfikowaniu probiemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich

rozwią4ywania,
4- efektywności _ w myśl której Gmina i podmioty dą7ą do osiągnięcia jak najlepszych

efektbwwrealizacjizadańpublicznych, 1 :_1--

5. uczciwej konkurencji - która pozwala na udziaŁ w konkursach wielu organizacJom

pozarządovłym i podmiotom. Kryteria ocen wniosków konkursowych są identyczne dla

wszystkich pońiotów , a reaiizatorem zadania zostaje ta organizacja/podmiot, która/y

p.".drtu*i ńajkorzystniej szy proj ekt dla mieszkańców Gminy,

6. jawności _ ttoru ńeczywistnińa jest p,opryez udostępnianie organizacjom, podmiotom

informacji o )|'uoriurucń, celach i sro^am"r' przeznaczonych w budzecie Gminy na

realizację zadallpub1icznyct, * tio'ycń mozri*a jest współpraca z tym.-organizacjami

oraz okosztach rea|izacji zadaflpublicznych juz piowadzonych przęzjednostki podległe

lub nadzoro*ń"-|."ez Gminę. sń"-ia oó'"k'j".od organizacji, podmiotów z nimi

współpracują"j"t' ju*ości w działalności statutowej i finansowej.

Rozdział IV
Zaktes PrzedmiotorvY

$4
Sfera zadań publicznych Gminy realizowany ch ŻOl,Ż roku we współpracy z organizacjalni

;;;'ąd"*ńi i innymi podmiótami obejmuje zadaniaw zakresie:

i. r."rt".y, sztuki, oón'ońy dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Ż. wspieiania i upowszechniania kultury fizycmej i sportu'

3. ochronY i Promocji zdrowia,



4. ptzeciw działania uza|eŻnieniom i patolo giom społecznym.

Rozdział V
Formy współpracy

$s
Współpraca Gminy z organizacjarci pozarządowymi oraz innymi podmiotami może mieó
charakter finansowy i pozafinansowy.
1. Pozafinansowe formy współpracy dotyczą sfer:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkachdziaŁa|ności,
2) konsultowanie projektów uchwał i zarządzen organów Gminy w dziedzinach

dotyczących działalności statutowej organizacj i,
3) w miarę możliwości bezpłatne udostępnianie lokali, będących własnością bądź

administrowanych przez samorząd, na spotkania oraz działalność statutową
organizacji,

4) promowanie programów, na realizację których, mozna uzyskać środki ze żródeł
trzecich,

5) prezentacja organizacjipodczas imprez i uroczystoŚci na terenie Gminy oraz promocja
ich działalności,

6) wzajemne informowanie się o zarrierzeniach, które na\eŻy wcielić w Życie
w środowisku lokalnym,

7) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań
waznych dla lokalnego środowiska.

2. Finansowe formy współpracy dotyczą:
1) z|ecartia w drodze otwartych konkursów ofert organizacjom rea|izacji zadan

publicznych w formie powierzania wykonania zadai wrM z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realrizacji lub wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej nazasadach określonych w ustawie,
3) zlecenie rea|izacji zadania publicznego w trybie małych dotacji. Na wniosek

orgartizacji lub innego podmiotu Gmina moŻe z|ecić wykonanie realizacji zadania
publicznego o charakterze lokalnym Z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli
spełnione są łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przel<racza

10 000 zł,
b) zadanie publiczne zostanie zrealizowane w okresie nie dłuższymniŻ 90 dni,
c) łączna kwota przekazanych środków finansowych tej samej organizacji nie może

przekroczyó 20 000 zł w roku kalendarzowym'
d) łączna kwota przekazana w tym trybie nie może prze|<roczyć Ż0% dotacji

planowanych w roku bieżącym narealizacjęzadań publicznychptzez organizacje
pozarządowe i podmioty,

4) organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy ńoŻyć ofortę realizacji zadail
publicznych, takŻe tych które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przęz
organy administracji publicznej. Gmina w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od
dnia wpłynięcia wniosku rozpatruje celowość rea|izacji zadania publicznego przez
organizację pozarządową biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym,

określonym w programie współpracy z otgarizacjami pozarządowymi,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki dostępne na rea|izację zadafipublicznych,



d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację
pozarządową.

Gmina informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości
rcalizacji zadariapublicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania
publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne

$6
W ramach zadan publicznych Gminy realizowanych roku 2012 przy współudziale organizacji
pozarządovlych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego za
priorytetowe uznaje się:

$7
Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu Gmina moŻe z|ecić wykonanie
realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu
ofert z następuj ących obszarów:

Rozdział VII
Wysokość środków na realizację programu

$8
Wysokość środków na realizację Programu w roku 2012 zostartie określona w uchwale
budzetowej na rok 2012.

Lp. okreŚlenie zadania
1. Kultury, sztuki, ochrony d br kultury i dziedzictwa qarodowego
1.1 Organizacja imprez

działan w zakresie
i narodon.ych,

kulturalnych: festiwali, przeglądow' wystaw, w tym wspieranie
podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych

)
aa Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i spqrtu
2.1 organizacja zawod w sportowych dla dzieci i młodziezy

Lp. określenie zadania
1. Ochrona i promocja zdrowia
1.1 organizacja konkurs w i prelekcji promującychzdrowy tryb Życia
2. Przeciwdziałanie uzależnieniq!4 i patologiom społecznym
2.1 Realizacja program w związanych Z

i przeciwdziałaniem alkoholizmowi pomoc
uzaleŻnionych od alkoholu i ich rodzin

wychowywaniem w ttzęźwoŚci
terapeutyczno-rehabilitacyjna dla os b

2.2. Dofi nansowanie zaj ęć o charakterze profi lakty cznym dla dzieci i młodzieĘ



l.

Rozdział vIil
Okres realuacji programu

$e

Niniej szy Program realizowany będzie w 2012 roku.

Rozdział IX
Sposr b realizacji programu

$10
Podmiotami realizującymi Program są
l) Rada Gminy w Sokołowie Podlaskim i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki

społecznej i finansowej Gminy, ustalenia priorytetowych zada w sferze wsp łpracy
z organizacjarni pozarządowymi oraz określenia na ten cel wysokości środk w
publicznych,

2) W jt Gminy w zakresie rcalizacji polityki społecznej i finansowej gminy, ogłaszania
otwartych konkurs w ofert na rea|izację zada publicznych, powoływania komisji
konkursowej, udzielania dotacji,

3) Komisja Konkursowa w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na
realizację zada publicznych zleconych organizacjom pozarządowym otaz w zakresie
przedkładania W jtowi Gminy propozycji ofert, na kt re proponuje się udzielenie
dotacji,

4) Pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się m.in. wsp łpracą z orgarizacjami
pozarządovłymi zakresie utrzymywania bieŻących kontakt w pomiędzy samorządem
i orgartizacjarli, przygotowywania projektu programu wsp łpracy, zbierania danych
do aktualizacji wykazu organizacji pozarządowych, przygotowywania i publikowania
ogłosze otwartych konkursach ofert, publikacji wynik w otwartych konkurs w ofert,

5) Kom rki organizacyjne (referaty, samodzielne stanowiska) Urzędu Gminy oraz
jednostki budzetowe Gminy Sokoł w Podlaski w zakresie swojej działalności
merytorycznej,

6) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane
umowy z Gminą.

Program będzie realizowany w szczeg lności poprzez:
l) z|ecartie rea|izacji zadan publicznych w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że

przepisy odrębne przewidują inny tryb z|ecenia,
2) z|eceniarea|izai1izada publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert,
3) konsultowanie z otganizacjani pozarządowymi projekt w akt w prawa miejscowego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) r wny dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych

kierunkach działalności i wsp łdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunk w'
5) wsp łpracę na zasadach: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron,

efektywności, uczciwej konkurencj i i j awności,
6) realizacjęinicjatyw lokalnych zgodnie zzasadani wynikającymi z ustaw.
Organizacje w okresie otrzymania dotacji, są zobowiązarLę do zamieszczania swoich
materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadaria ptzez
Gminę.

2.

3.



Rozdzial X
Ocena realizacji programu
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1. Uwagi, wnioski dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszanę przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty Wójtowi Gminy.

2. Uwagi i wnioski, o których mowa w pkt 1 dotyczące projektów realizowanych przez
orgarizacje pozarządowe i inne podmioty we współpracy z Gminą będą wykorzystywane
do usprawnienia biezącej współpracy orv przedstawione Radzie Gminy w rocznym
sprawozdan iu z r ealizacji Pro gramu.

3. Miernikiem efektywnoś ci rea|izacji Programu będą w szczególności :
1) |iczbaogłoszonych otwartych konkursów ofert narealizacje zadańpublicznych,
2) |iczba ofert zfożonych w otwartych konkursach ofert,
3) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych, w tym w formie wsparcia

i w formie powierzenia,
4) wysokość środków finansowychptzeznaczonych z budżetu gminy narea|izację zadail

publicznych,
5) |iczba benefi cj entów (adresatów) realizowanych zadń publicznych,
6) liczbaumów zawartych w trybie art.l9a ustawy.

Rozdział XI
Sposób two rzenia pro gramu oraz przebieg konsultacj i
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1. Przygotowanie projektu Programu obejmuje rca|izację następujących dziaŁań
1) przygotowanie projektu Programu z uwzględnieniem informacji od komórek

or ganizacy jnych urzędu,
2) przeprowadzenie konsultacji Programu zgodnie z Uchwałą Nr IX59l20l1 Rady

Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinachdotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3) rozpatrzenie opinii i uwag ńoŻonychprzez organizacje pozarządowe i inne podmioty
podczas konsultacji,

4) opracowanie ostatecznego projektu Programu, który zostanie przedłożony na sesję
Rady Gminy v,łrv z projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalnośó pożytku publicznego na rok 2012,

5) podjęci e przez Radę Gminy uchwały przyjmującej Program.
2. Uchwalony ptzez Radę Gminy Program zostanie zarieszczony na stronie intemetowej

Gminy oraz w Biuletynie Informacj i Publicznej.



Rozdział XII
Tryb powoĘwania i zasady działania komisji konkursowej

do opiniowania ofeń w otwartych konkursach ofeń

$13

l. Wójt Gminy powołuje zarządzeniem skład Komisji Konkursowej w celu opiniowania
ofert na realizacjęzadań w otwartych konkursach ofert oraz określa jej regulamin pracy.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz
osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty w wyłączeniem organizacji
biorących ldział w konkursie.

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

4. KuŻdy członek Komisji przedrozpoczęciem prac jest zobowiryaurry do złoŻeniapisemnego
oświadczenia o bezstronności.

5. Do zadańKomisji Konkursowej na|eŻy:
1) ocena formalna złoŻonych ofert,
2) merytoryczna ocena ofert spełniających kryteria formalne,
3) sporządzenie protokołu z ptac komisji zav,nerającego propozycję podziału środków

finansowych.
6. Na etapie oceny formalnej Komisja sprawdza, czy oferta spełnia wszystkie wymogi

określone w ogłoszeniu konkursowym tj. złoŻona ptzez uprawnionego oferenta, na
właściwym formularzu' w wymaganym terminie, czy zawiera wszystkie wymagane
załączniki oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji.

7. Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowaprzy rozpaĘwaniu ofert:
l) ocenia możliwość realizacji zadania ptzez organizację pozatządową oraz inne

podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
2) ocenia przedstawionąkalkulację kosztów realrizacji zadaria, w tym w odniesieniu do

zakre su r zeczow e go zadania,
3) ocenia proponowaną jakośó wykonania zadaria i kwalifikacje osób ptzy udziale

których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,
4) uwzględnia planowany przez organizację lub podmioty udział środków własnych lub

środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5) uwzględnia planowany przez orgarizację lub podmioty wkład rzeczory' osobowy,

w tym świadczenia wolontariuszy i prace społecznączłonków,
6) uwzględnia analizę o ocenę rea|izacji zleconych zadań publicznych w przypadku

organizacji pozarządowych lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały
zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelnośó i terminowośó oraz sposób
roz|iczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z decyzją o wysokości kwoty
przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy .

9. KaŻdy uczestnik otwartego konkursu ofert moŻe żądać uzasadnienia wyboru lub
odrzucenia oferty.

10. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające nźLzwę oferenta, rutzwę zadaniapublicznego
oraz wysok o ść przy znanych środków o gjasza si ę niezwło cznię :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie Urzędu Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Gminy.


