ZARZ|DZENTE NR 31/2017
BURMISTRZA SURAZA
z dnia 24 patdziernika 2017r.

w

sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaty w sprawie przyjgcia
,,Programu wsp6lpracy Gminy Sura2 z organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi
podmiotami prowadzqcymi dzialalnoSd pozytku publicznego na 2018 rok"
Napodstawie art.30 ust.l ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.

22017r.po2.1875),wzwi1zkuz$4i$5uchwalyNrlllll0ll0RadyMiejskiejwSura2uz
dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania

z

radami dzialalnoSci poZytku publicznego, organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych
organizacjr oraz art. 5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno5ci poZytku
publicznego io wolontariacie ( Dz.U. z2016poz.l8l7 p62n.zm.) zarz4dzamco nastgpuje:

$ l.

Przeprowadzid konsultacje z organizacjami pozarzqdov,rymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dma 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017r. poz. 1817 z poLn.zm.) projektu uchwaly w
sprawie przyjgcia,,Programu wsp6lpracy Gminy Sura2 z organizacjami pozarz4dowymi oraz
innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSc poZytku publicznego na 2018 rok"o
stanowi4cego zalqcznrk Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

$ 2. Konsultacje zostan4 przeprowadzone w formie wyraZenia pisemnej opinii przez
organizacje pozarzEdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy powolanej w $ 1,
w terminie 14 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej UrzEdu Miejskiego
w Surazu, BIP Urzgdu Miejskiego w Sura2\ oraz na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego
w Surazu informacii o konsultacjach oraz projektu uchwaly w sprawie przyjgcia,,Programu
wsp6lpracy Gminy Suraz z organizacjamr pozarz4dowymi oraz innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoSi po2ytku publicznego na 2018 rok."
$ 3. Opinie, uwagi i propozycje do projektu uchwaly nale?y przekazywa6 na formularzu ,
stanowi4cym zalqcznlk Nr 2 do Zarzqdzenia w nastgpuj4cy spos6b :drog4 elektronicznq na
adres umsuraz@zetobi.com.pl, lub drogq korespondencyjn4 na adres :Urz1d Miejski w SuraZu
ul. 1 I Listopada I 6, 1 8- 105 Suraz, b4d2 osobiScie.
$4. Zaruqdzenie wchodzi

w Zycie z dniem podpisania.

Zal4cznik Nr 1
do Zarz4dzenia Nr 3ll20l7
Burmistrza Suraza
z dnia 24 paldziernrka 2017r.

UCHWAI,A NR ......
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU
z dnia

w sprawie przyjgcia ,,Programu wsp6lpracy Gminy Sura2 z organizacjami
pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dzialalno56 po2ytku
publicznego na 2018 rok"
Na podstawie art. l8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U z 2017r. poz. 1875) w zwi4zku z art. 5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
dzialalnoSci pozy'tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817, poz. 1948 oraz
z 2017r. poz. 60 i poz. 573 ) , a takze po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami
pozarzEdovtymi, Rada Miejska w Surazu uchwala co nastEpuje:

$ l. Przyjmuje sig : ,.Program wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdo*ymi oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi pozytku publicznego na 2018 rok" , stanowi4cy
zalqcznlk do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Suraza.

$ 3. Uchwala podlega publikacji w BIP Urzgdu Miejskiego w SuraZu, na tablicy ogloszet'r w
UrzEdzie Miejskim w Surazu orazna stronie internetowej Urzgdu Miejskiego w Sura2u.
$ 4. Uchwala

wchodzi w Zycie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodni czEcy Rady Miej skiej

Agnieszka Edyta Filipczuk-Zamoj da

Zalqcznik do uchwaly Nr ... .....
Rady Miejskiej w Surazu
z dnia

Program
wsp6lpracy Gminy Sura2 z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoS6 poZytku publicznego na 2018 rok.

Rozdzial I
Postanowienia og6lne.

$ l.

Roczny Program wsp6lpracy okreSla formy, zasady i zakres wsp6lpracy organ6w
samorz4dowych Gminy Sura2 z organizacjami pozarzqdov'ymi oraz innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie.
$ 2. Wsp6lpraca administracji samorz4dowej z organizacjami pozarzqdowymi jest oparta na
tworzeniu wiEzi spolecznych, poczucia odpowiedzialno5ci za swoje otoczenie, wymianie
doSwiadczeri, rozwoju i wykorzystaniu potencjalu lokalnej spolecznoSci na rzecz
mieszkaric6w Gminy Suraz.
$ 3. Ilekroi w niniejszym Programie mowa jest o:

l)
2)
3)
4)
5)

ustawie- nale?y przez to rozumiei ustawg z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U .z 2016r. poz.l 8l 7z pofln.zm.)
Gminie - nale2y przez to rozumiei Gming Suraz ,
Burmistrzu - nale|y przez to rozumiei Burmistrza Sura2a,
Organizacji- naleZy przez to rozumiei organizacje pozarzqdowe, jak r6wniez podmioty,
o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy,
Programie- na\e?y przez to rozumiei ".Program wsp6lpracy Gminy SuraZ z
organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzEcymi dzialalnoSi
pozytku publicznego na 2018 rok".
Rozdzial II
Cele programu.

$ 4. Celem gl6wnym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomigdzy
samorz4dem,a or ganizacj ami pozarzqdowymi.
$ 5. Cele szczeg6lowe Programu:
l) umocnienie w SwiadomoSci spolecznej poczucia odpowiedzialnoSci za wsp6lnotg
lokaln4,
2) wykorzystanie potencj alu i mo2liwoSci organi zacji pozarz4dowych,
3) tworzenie odpowiednich warunk6w umozliwiaj4cych pobudzenie aktywnoSci
spolecznej mieszkaric6w Gminy w rozwi1zywaniu lokalnych problem6w,
4) integracja podmiot6w realizujqcych zadania publiczne,
5) otwarcie na innowacyjnoSi, konkurencyjnoSi poprzez umo2liwienie organizacjom
indywidualnego wyst4pienia z ofert4 realizacji projekt6w konkretnych zadah
publicznych, kt6re obecnie realizowane sq przez GminE.
6.
Powyzsze
cele powinny byi realizowane poprzez:
$
l) r6wny dostgp do infbrmacji oraz wzajemne informowanie sig o planowanych
kierunkach dzialalnoSc i,
2) wykorzystanie potencjalu Organizacji.

Rozdzial III
Zakres przedmiotowy
$ 7. Przedmiotem wsp6lpracy Gminy z organizacjami pozaru4dowymi i innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoSi poZytku publicznego jest realizacja zadan publicznych nale24cych
do zakresu dzialania Gminy. zgodnie z ustawq z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym.
Rozdzial IV
Priorytetowe zadania publiczne.
$ 8. Ustala sig nastEpuj4ce priorytetowe zadania publiczne, w zakresie kt6rych moze odbywai
sig wsp6lpraca w 2018 roku:

1) w sferze ochrony i promocji zdrowia

oraz polityki spolecznej:
realizacja program6w profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i mlodzie?y,

a)
b) realizacja program6w zwiqzanych z wychowaniem w trzeZwoSci
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz narkomanii ,
c) promocja zdrowia skierowana do os6b zdrowych, sluz4ca propagowaniu
i utrwalaniu stylu Zycia sprzyjaj4cego zdrowiu oraz zwigkszeniu SwiadomoSci

2)

3)

4)

5)

6)

zdrowotnej,
d) Swiadczenie uslug opiekuriczych osobom starszym, samotnym, niepelnosprawnym
i chorym zagroZonych ub6stwem i spolecznq marginalizacj4.
w sferze dotycz4cej edukacji i oSwiaty:
a) organizowanie zajgi pozalekcyjnych dla dzieci i mlodzie?y na bazie Swietlic
wiejskich i szkolnych,
b) organizacja ferii zimowych i letnich.
w sferze dotyczqcej turystyki i krajoznawstwa:
a) organizowanie imprez turystycznych i promocyjnych oraz wypoczynku dla dzieci
i mlodzie2y.
b) podejmowanie dzialah maj4cych na celu ozywienie miejsc atrakcyjnych
turystycznie na terenie Gminy.
w sferze dotyczqcej kultury, sztuki, ochrony dribr kultury i tradycji:
a) wspieranie i promocja tw6rczoSci oraz dzialari i inicjatyw kulturalnych.
b) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielggnowanie polskoSci oraz rozw6j
SwiadomoSc i narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
w sferze dotyczqcej ochrony Srodowiska:
a) upowszechnianie ekolo gi i oraz ochron a dziedzictwa przyrod niczego,
b) promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat selektywnej zbi6rki odpad6w na
terenie Gminy.
w sferze dotyczqcej budowy i rozwoju spoleczefstwa obywatelskiego:
a) organizacja spotkari szkoleniowo-informacyjnych w sprawie pozyskiwania
Srodk6w z program6w rz4dowych i Unii Europejskiej,
b) wspieranie inicjatyw dotycz4cych informowania o dzialalnoSci wladz
c) dzialania na rzecz pobudzania aktywnoSci mlodzie?y.

Rozdzial V
Formy wsp6lpracy.
9.
publiczne
Gmina
realizuje
zadania
we wsp6lpracy z Organizacjami. Wsp6lpraca ta moze
$
przyj Ec nastgpuj 4ce fbrmy :
l) stworzenie lokalnej bazy danych o Organizacjach w Gminie,
2) wsp6ldzialanie w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z zewnQtrznych Zrodel.
w szczeg6lnoSci z funduszy Unii Europejskiej.

3)

4)
5)

udzielanie pomocy w organizowaniu przez Organizacje spotkah otwartych, kt6rych
tematyka dotyczy Programu,
umieszczanie na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego, na tablicach ogloszet'-r
informacji maj4cych na celu promocjg i wsparcie dzialah podejmowanych przez
organizacje pozarz4dowe,
udostgpnianie w miarg mo2liwoSci pomieszczeri lub ulyczenie sprzgtu.
Rozdzial VI
Zasady wsp6lpracy.

S 10. Zlecanie Organizacjom realizacji zadah Gminy obejmuje w pierwszej kolejnoSci te
zadania, o kt6rych stanowi Program, uznane za priorytetowe.

$ 11. Otwarte konkursy ofert s4 oglaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy

i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
$ 12. Organizacje z wlasnej inicjatywy mog4 zloLy( ofertg realizacjizadah publicznych. takze
tych na kt6re nie zostal ogloszony konkurs ofert, a kt6re s4 realizowane dotychczas w inny
spos6b, np. przez organy administracji publicznej .Przy rozpatrywaniu takiej oferty stosuje sig
odpowiednie przepisy ustawy.

Rozdziala VII
Okres realizacji Programu.

$ 13. Gmina realizuje zadania publiczne we wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz
innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi pozytku publicznego na podstawie rocznego
Programu. Dzialania te obejmuj4 rok kalendarzowy 2018.
Rozdzial VIII
Spos6b realizacji Programu.
kazdorazowo zamieszcza siE informacje o planowanych
przedsigwzigciach zwi4zany ch z realizacjE Programu.
$ 15. Gminamo2e zleci{ na podstawie przepis6w ustawy, realizacjg zadan publicznych.
$ 16. Organizacje realizuj4 okreSlone cele i stosuj 4 zasady wsp6lpracy.

$ 14. Po uchwaleniu Programu

Rozdzial IX
WysokoSd Srodk6w przeznaczonych na realizacjg Programu.

S 17. WysokoSi Srodk6w przeznaczonych na realizacjg Programu zostanie okreSlona
w uchwale budzetowej na 2018r.
$ 18. Organizacja, w zakresie otrzymywania Srodk6w publicznych z budzetu Gminy, jest
zobowiqzana do zamieszczania w swoich materialach informacji o finansowaniu lub
dofi nansowaniu zadania przez Gming.
Rozdzial X
Spos6b oceny realizacji Programu.

S 19. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez Organizacje sprawuje kontrolg
prawidlowoSci wykonywania zadania, w tym wydatkowania na realizacjE celu Srodk6w
finansowych

Rozdzial XI

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.
S

20.1. Program wsp6lpracy tworzony jest na bazie projektu Programu, zamieszczanego na

stronie internetowej UrzEdu Miejskiego w Surazu : www.suraz.pl , na BIP UrzEdu Miejskiego

w Surazu. na tablicy ogloszeri . Uwagi i wnioski dotycz4ce Programu mozna bylo skladai
w terminie okreSlonym w ogloszeniu na stronie internetowej www.suraz.pl , osobiScie
w UrzEdzie Miejskim w Surazu lub za po6rednictwem poczty elektronicznej
um.suraz@zetobi.com.pl lub tradycyjnej.
2. P rzebieg konsultacj i :
l) informacja o konsultacji,
2) mo2liwoSi skladaniaprzez Organizacje uwag i wniosk6w do projektu,
3) skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Miejskiej w Surazu.
Rozdzial XII
Tryb powotywania i zasady dzialania Komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

$ 21. Burmistrz Sura2a niezwlocznie po zamkniqciu

konkursu ofert powoluje Komisjg

konkursow4 w celu opiniowania zlo2onych ofert.
$ 22. Posiedzenie Komisji zwoluje i prowadzi Przewodniczqcy, a w przypadku jego
nieobecnoS ci wy znaczony przez Przewodnic zEce go czlonek Kom i sj i.
$ 23. Komisja konkursowaprzy rozpatrywaniu ofert:
I ) ocenia mo2liwoSi realizacji zadania przez Organizacje,
2) ocenia przedstawion4 kalkulacjg koszt6w realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczow ego zadania,
3) ocenia proponowan4 jakoSi wykonania zadania i kwalifikacje os6b przy udziale
kt6rych wnioskodawca bgdzie real izowal zadanie public zne,
4) uwzglqdnia planowany przez Organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3
ustawy udziaL Srodk6w wlasnych lub Srodk6w pochodzqcych z innych Zrodel na
r ealizacje zadania pub I i cz nego,
5) uwzglEdnia planowany przez Organizacje wklad rzeczory, osobowy, w tym
Swiadczenia wolontariuszy i pracg spoleczn4 czlonk6w,
6) uwzglgdnia analizg i ocenE realizacji zleconych zadah publicznych w przypadku
Organizacji, kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadania publiczne, bior4c
pod uwagg rzetelnoSi i terminowo5i oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten cel
Srodk6w.
24.
Komisja
obraduje na posiedzeniach zamkniEtych, bez udzialu oferent6w.
$
pod wzglEdem formalnym i merytorycznym ocenia kaady czlonek
25.
KaZd4
ot'ertE
$

Komisji.
Z
926. prac Komisji sporz4dza siE protok6l. kt6ry podpisuje Przewodnicz1cy i wszyscy
czlonkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
27.
Ka2dy
ma prawo wgl4du do dokumentacji pracy Komisji konkursowej.
$

Zal4cznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 3ll20l7
Burmistrza Suraza
z dnia 24 pa2dziernika 20 17 r.

Pieczgi organizacji pozarz4dowej

FORMULARZ
ZGLASZANIA OPINII I UWAG
Do projektu uchwaly w sprawie przyjgcia ,.programu wsp6lpracy Gminy Sura2 z
otganizacjamipozarz1dowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymidzialalnoSi poZytku
publicznego na 2018 rok."
Nazwa organizacji wnosz4cej opinig/uwagg....

Opinie/uwagi/ do projektu uchwaly:

Miejscowori(,

data

Imig i nazwisko osoby zglaszajqcej opinig
uprawnionej statutowo do reprezentowania
organizacj i pozarz4dowej lub upowa2nionej

w tym celu

