UCHWAI,A NR XXXII/180/1 7
RADY MIEJSKIEJ W SURAZU
z dnia 05 grudnia 2017r.

,,Programu wsp6lpracy Gminy Sura2 z organizacjami
pozarzqdowymi orarz innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSd poZytku
publicznego na 2018 rok"

w sprawie prryjgcia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym
(Dz.U 22017r.po2.7875) w zwiqzku z art.5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci poZ1,tku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817, poz. 1948
oraz z 2017r. poz.60,poz.573i po2.1909) , a takhe po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarz4dowymi, Rada Miejska w Sura2u uchwala co nastgpuje:

⌒

$ l. Przyjmuje sig : ,,Program wsp6lpracy z organizacjami pozarzqdov,rymi oraz innymi
podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 po2ytku publicznego na 2018 rok" , stanowi4cy
zil.1cznlk do niniejszej uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Sura2a.

w Sura2u, na tablicy ogloszefr
w Urzgdzie Miejskim w Sura2u oraznastronie internetowej UrzEdu Miejskiego w Surazu.
$ 3. Uchwala podlega publikacji w BIP Urzgdu Miejskiego

$ 4.
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Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zal4cznik do uchwaly Nr
Rady Miejskiej w Sura2u
z dnia 05 grudnia 2017r.

XXXII/t$}l17

Program
wsprilpracy Gminy Surai z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoSd pozytku publicznego na 2018 rok.
Rozdzial I
Postanowienia ogrilne.

$ l.

Roczny Program wsp6lpracy okreSla formy, zasady i zakres wsp6lpracy organ6w
samorz4dowych Gminy SuraZ z organizacjami pozarz1dov,rymi oraz innymi podmiotami
wyrnienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie.
$ 2. Wsp6tpraca administracji samorz4dowej z organizacjami pozarz4dowymi jest oparta na
tworzeniu wigzi spolecznych, poczucia odpowiedzialnoSci za swoje otoczenie, wymianie
doSwiadczeri, rozwoju i wykorzystaniu potencjalu lokalnej spolecznoSci na rzecz
mieszkaric6w Gminy Sura2.
$ 3. Ilekroi w niniejszym Programie mowa jest o:

l)
2)
3)
4)
5)

ustawie- nale?y przez to rozumie6 ustawg z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U .z 201 6r. poz.l817 z p62n.zm.)
Gminie - nale?y przez to rozumie6 Gming Suraz ,
Burmistrzu - nale?y przez to rozumie6 Burmistrza Sura2a,
Organizacj i- nale?y przez to rozumie6 organizacje pozarz4dowe, jak r6wnie2 podmioty,
o ktorych mowa w art. 3 ust.3 ustawy,
Programie- nale?y przezto rozumiei,,Program wsp6lpracy Gminy Surtzz
organizacjamipozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6
poZ1.tku publicznego na 2018 rok".
Rozdzial

II

Cele programu.

２

$ 4. Celem gl6wnym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomigdzy
samorz4dem,a organizacj ami pozarz4dowymi.
$ 5. Cele szczeg6lowe Programu:
1) umocnienie w SwiadomoSci spolecznej poczucia odpowiedzialnoSci za wsp6lnotg
lokaln4,
wyko rzy stani e potencj alu i mo 2l iwo Sci organi zacji po zarzqdowych,
tworzenie odpowiednich warunk6w umoZliwiaj4cych pobudzenie aktywnoSci
spolecznej mieszkaric6w Gminy w rozwiqzywaniu lokalnych problem6w,
integracj a podmiot6w realizuj 4cy ch zadania publiczne,
otwarcie na innowacyjnoSi, konkurencyjnoSd poprzez :umoaliwienie organizacjom
indywidualnego wyst4pienia z ofertE realizacji projekt6w konkretnych zadah
publicznych, kt,5re obecnie realizowane sqprzez Gming.
Powyzsze
6.
cele powinny by6 realizowane poprzez:
$
３

４
５

l)

r6wny dostEp do informacji oraz wzajemne informowanie sig

2)

kierunkach dzialalnoSci,
wykorzystanie potencjalu Organizacji.

o

planowanych

Rozdzial III
Zakres przedmiotowy

$ 7. Przedmiotem wsp6lpracy Gminy z organizacjami pozarz4dowymi i innymi podmiotami
prowadz4cymi dzialalnoSi poZytku publicznego jest reahzacja zadah publicznych nalez4cych
do zakresu dzialania Gminy, zgodnie z ustaw4 z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie
gminnym.

Rozdzial IV
Priorytetowe zadania publiczne.
$ 8. Ustala sig nastgpuj4ce priorytetowe zadaniapubliczne, w zakresie kt6rych moze odbywa6
sig wsp6lpraca

w 2018 roku:

1) w sferze ochrony i promocji zdrowia

a)

oraz polityki spolecznej:
realizacja program6w profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci

b) realizacja program6w zwiqzanych z

i

2)

3)

4)

5)

6)

wychowaniem

i

mlodzieZy,
w trze?wofici

przeciwdzialaniu alkoholizmowi oraz narkomanii ,
c) promocja zdrowia skierowana do os6b zdrowych, sluzqca propagowaniu
i utrwalaniu stylu Zycia sprzyjaj4cego zdrowiu oraz zwiEkszeniu SwiadomoSci
zdrowotnej,
d) Swiadczenie uslug opiekuriczych osobom starszym, samotnym, niepelnosprawnym
i chorym zagrohonych ub6stwem i spoleczn4 marginalizacj4.
w sferze dotycz4cej edukacji i oSwiaty:
a) organizowanie zajg(, pozalekcyjnych dla dzieci t mlodzie?y na bazie Swietlic
wiejskich i szkolnych,
b) organizacja ferii zimowych i letnich.
w sferze dotycz4cej turystyki i krajoznawstwa:
a) organizowanie imprez turystycznych i promocyjnych oraz wypoczynku dla dzieci
r mlodzie?y,
b) podejmowanie dzialafi majqcych na celu oZywienie miejsc atrakcyjnych
turystycznie na terenie Gminy.
w sferze dotycz4cej kultury, sztuki, ochrony d6br kultury i tradycji:
a) wspieranie i promocja tw6rczoSci oraz dzialari i inicjatyw kulturalnych,
b) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielggnowanie polskoSci oraz rozw6j
SwiadomoSci narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
w sferze dotycz4cej ochrony Srodowiska:
a) upowszechnianie ekologii oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
b) promowanie i upowszechnianie wiedzy na temat selektywnej zbi6rki odpad6w na
terenie Gminy.
w sferze dotycz4cej budowy i rozwoju spoleczefstwa obywatelskiego:
a) organizacja spotkari szkoleniowo-informacyjnych w sprawie pozyskiwania
Srodk6w z program6w rz4dowych i Unii Europejskiej,
b) wspieranie inicjatyw dotyczqcych informowania o dzialalnoSci wladz,
c) dzialania na rzecz pobudzania aktywnoSci mlodzie?y.

Rozdzial V
Formy wsp6lpracy.
$ 9. Gmina realizuje zadania publiczne we wsp6lpracy z Organizacjami. Wspolpraca ta moae
przyjq( nastgpuj 4ce formy :
l) stworzenie lokalnej bazy danych o Organizacjach w Gminie,
2) wsp6ldzialanie w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z zewngtrznych Zrodel,
w szczeg6lnoSci z funduszy Unii Europejskiej,
3) udzielanie pomocy w organizowaniu przez Organizacje spotkan otwartych, kt6rych
tematyka doty czy Programu,
4) umieszczanie na stronie intemetowej Urzgdu Miejskiego, na tablicach ogloszeri
informacji majqcych na celu promocjg i wsparcie dzialafi podejmowanych przez
or ganizacj e

5)

po

zar zqdow e,

udostgpnianie w miarg moZliwoSci pomieszczeri lub lZyczenie 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 zlo2yc ofertg realizacji zadah 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 dzialalnoS6 po2ytku publicznego na podstawie rocznego
Programu. Dzialania te obejmuj4 rok kalendarzowy 2018.

Rozdzial VIII
Spos6b realizacj i Programu.

o planowanych
ach zwi 4zany ch z r e alizacj 4 P ro gramu.
$ 15. Gminamo2e zleci(,, na podstawie przepis6w ustawy, realizacjE zadah publicznych.
$ 16. Organizacje realizuj4 okreSlone cele i stosuj 4 zasady wsp6lpracy.

$

14. Po uchwaleniu Programu kazdorazowo zamieszcza sig informacje

prze

d s i gwz i g c i

Rozdzial IX
Wysoko66 Srodkrfw przezn czonych na realizacjg Programu.

S 17. WysokoSi Srodk6w przeznaczonych na realizacjg Programu zostanie okreSlona
w uchwale budzetowej na 2018r.

V

ー

$ 18. Organrzacja, w

zakresie otrzymywania Srodkow publicznych z bud2etu Gminy, jest
zobowi4zana do zamieszczania w swoich materialach informacji o finansowaniu lub
dofi nansowaniu zadania przez Gming.

Rozdzial X
Sposrib oceny realizacji Programu.

$ 19. Gmina w

trakcie wykonywania zadania przez Organizacje sprawuje kontrolg
prawidlowoSci wykonywania zadania, w tym wydatkowania na realizacjg celu Srodk6w
finansowych

Rozdzial XI
Informatta O Sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacii.
§20.1.Program wsp61pracy tworzony jest na bazie praCktu Prograllnu,zallnieszczancgo na

stronie intemctowa Urz9du Miaskiego w Surttu:www.suraZ.pl,na BIP Urz9du MilskiCgO
、
v Surazu,na tablicy ogloszei. U、 vagi i wnioski dotyczaCC PrOgramu mo2na bylo sklada6
、
ゃ
ヽ
V.Suraz.pl ,osobiScie
w tcllllinie okrcSlonym w ogloszcniu na stronic intemctow可 、
〜

u lub za poSrcdnictwem poczty elcktronicznl
w Urz9dzic MiaSkim w Sur滋 二
um.surazの zctobi.com.pl lub tradyc角 nd.
2.Przebieg konsultaai:
1)inf0111laCia O kOnsultacJi,

2)mo21iWOS6 skladania przez Organizη e uwag i wniosk6w do praektu,
3)skierOWanie pracktu Programu pod obrady Radyヽ 4ittskia W Sura2u.
Rozdzial XII
TWb pOWOVWania i zasady dzialania Komisii kOnkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

§21.Burmistrz Sura2a niezwlocznie po zamkni9ciu konkursu ofert powoltte KomittQ
konkurso、vO、 v celu opinio、 vania zlo2onych ofcrt.

22. Posiedzenic Komitti ZWOl」 e i prOWadzi PrzcwodniczQcy, a w przypadku jego
nicobccnoSci wyznaczony przez Przewodniczlcego czlonck Komitti.
§23.Komitta kOnkursowa przy rozpatwwaniu ofcrt:
1)OCenia m021iwò6 rcalizadi Zadania przez Organizagc,
2)occnia przcdstawionl kalkulacJ9 koszt6w rcalizaqi zadania,w tym w odniesicniu do
zakresu rzeczowcgO Zadanla,
3)occnia prOpono、 vanl jako66 Ⅵγkonania zadania i k、 valiflkattc OS6b przy udzialc
§

kt6rych、vnioskoda、vca b9dzie rcalizo、 val zadanie publiczne,

4)uwzglqdnia planowany przcz Organizadc lub pOdmioty wymicnionc w art.3 ust.3
vlasnych lub grodk6、 v pochodzlcych z innych ttr6del na
y udzial ̀rodk6、 v 、
usta、 「
〜
rcalizatte Zadania publicznego,

5)uwzg19dnia planowany przez Organizale Wklad rzcczo、 、
γ, OSObOⅥγ, w tym
g、

viadczenia、 volontariuszy i prac9 spoleczna czlonk6ヽ

V,

i oceng realizacji zleconych zadah publicznych w przypadku
organizacii, kt6re w latach poprzednich realizowaly zlecone zadaniipublicine, iio.4.
pod uwagg rzetelnoSi i terminowoSc oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na ten cel

6) uwzglgdnia analizE
Srodk6w.

$ 24. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknigtych,bezudzialu oferent6w.
$ 25. Kazd4 ofertg pod wzglgdem formalnym i merytorycznym ocenia kuzdy czlonek

Komisji.
Z
526. prac Komisji sporz4dza sig protok6l, kt6ry podpisuje Przewodnic zqcy iwszyscy
czlonkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
27.
Kazdy
ma prawo wgl4du do dokumentacji pracy Komisji konkursowej.
$
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