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w sprawie uchwalenia,,ProgramuwspółpracyGminy Miasta Sanoka
z organizacjamipozarządowymioraz podmiotamiuprawnionymi do
prowadzeniadzia|alności
poĘtku pub|icznegona rok 2011''
Na podstawieart' 18 ust. 2 pkt 15 ustawyz dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym(Dz. U. z200lr. Nr 142'poz.I59I zpóźn.nn.)iart.Saust. l ustawyzdnia
24 kwietnia 2003t, o działa]ności
poĄrtku publiczrregoi o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz,873zpóźn. mt.)

Rada Miasta Sanoka
uchwalaco następuje:
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Uchwala się ,,Program wspóĘracy Gminy Miasta Sanoka z organtzacjamt
pozarządowymioraz podmiotamiuprawnionymi do prowadzena działatności
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Program współpracy Gminy Miasta Sanoka Z otganizacjami
oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności
pozytku
publicznegona rok 2011
Program współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjani pozarządovtymi oraz
podmiotami Ę'mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20O3r.
o dziatalnościpożytkupublicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2O03r. Nr 96, poz.873
z poźn.zm.) stanowi element polityki społeczno _ finansowej Gminy. Program określa
zal<res, zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielanię pomocy
or ganizacjom p ozar ządowym pt zęz samorząd.
Realizacja zadań Miasta z udziaŁem Organizacji odbyrvać się będzie nie tylko w ramach
niniejszego Programu, ale równieŻ w rartach innych' szczegołowych programów, takich
jak: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaria Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu PrzęciwdziaŁaniaNarkomanii.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Ilekroćw tekściejest mowa o:
1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pozytkupublicznego i o wolontariącie (Dz'U, Nr 96 poz. zpóźn. zm,);
2, Programie - rozumie się przez to ,,Program współpracy Gminy Miasta Sanoka
z organizacjami pozaruądowymi oruz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia
działalnościpożytku publicznego na rok 20II,,;
3' organizacjach - rozumie się przez to otganizacje pozarządowe oraz podmioty
uprawnione' o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
4, Burmistrzu - rozumie się BurmlstrzaMiasta Sanoka.
Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe
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1 . Celem głównym Programu jest budowanie ptzez Gminę Miasta Sanoka partnerstwa
mtędzy samorządem a sektorem pozarządowym, w sferze zadafi publicznych,
określonych w art. 4 ustawy, We współpracy z organizacjami prowadzącymi
działalnośćpo żytku publ i czne go w zakre si e odpowi adającym zadaniom gminy.
2 . CeIe szczegółowe:
1) określenięzasad współpracy samorząduz organizacjami;
2) wspieranie działań na tzecz umacniania istniejących i powstawania nowych
or ganizai1i, działa1ących dl a dobra l okalnej społeczno ści ;
3) pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie
organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertąrea|izacji konkretnych zadań
publicznych;

4) włączenie zainteresowanych organizacji do rea|izacji programów służących
rozwojowi miasta;
s) poprawa jakości Życia współmieszkańcow popTzez pełniejsze zaspokojenie
potrzeb społecznych;
6) wzmacnianie pozycji oryanizacji i zapewnienie tym organizacjom równych szans
w reaIizacji zadan publicznych, poprzez powierzanie i wspierarrię coraz większej
ilości zadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na icń
rea|tzację.
Rozdział III
Zasady współpracy
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Współpraca Gminy Miasta Sanoka z organizacjami odbywa się w oparciu o zasady
partnerstwa' pomocniczości, suwerenności Stron, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności:
1) zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w tozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganie razem
wytyczonych celów;
2) zasada pomocniczości oznacza, Że gmina powierza or ganizacjom r ealizację zadail
własnych a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy;
3) zasada suwerenności oznacza, Że partnerzy współpracy _ wŁadza samorządowa
t organizacje _ mają zdolnośćdo bycia podmiotem prawa i obowiązkow poptzez
nięza|eŻne wykonywante zadań oraz swobodę w ptzekazywaniu tych kompetencji
innym podmiotom;
4) zasada efektywności oznacza sposób pomiaru skutecznoŚci i celowości danej
działalności,polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszycń
efektó w r e alizacji zadan pub l i cznych ;
5) zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji
odnośniewykonywantadziałanzarównopIzezpodmiotypubliczne, jak i niepub|icznó,
a takżzeobowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych
działafii podejmowaniudecyzji odnośnieich finansowania;
6) zasadajawności ozl7acza,że wszystkie możliwościwspółprucy władzv samorządowej
z otganizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne t zrozurriałe
w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
Rozdział IV
Zakres i formy współpracy oraz sposoby realizacji
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Współpracaz otgarizacjami ma charakter finansowy lub pozafinansowy.
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l ' Współpraca o charakterze finansowym polega na:
1) powierzenie wykonywania zadń publicznych wt az z udzieleniem dotacji na
fi nansowanie ich realizacji;
f) wspierania zadańpublicznychwrazzudzie|aniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
2. Współpraca o charakterze pozaftnansowym odbywać się będzie w formach:

1 ) wymiany informacj i o podejmowanych działaniach
2) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej;
3) konsultowania z organizacjami programu, odpowiednio do zakresu ich

działalnościprojektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalnościstatutowych tych or ganizacji;
4) udostępniania lokali i nieruchomości,będących w zasobach Miasta Sanoka w celu
prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz wypoŻyczania sprzętu
sportowego;
4) prowadzenia wykazu organizacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
uprawnionych do korzystania z l%opodatkudochodowego;
6) organizowania szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu
podnoszenia standardów usługpublicznych świadczony ch przez or ganizacje.

RozdziałV
Priorytetowezadania publiczne
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W spółpraca z or ganizacjami obejmuj e zadania w zakre sie :
1. pomocy społecznej:
1) zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyĄi
wydanych przez MOPS Sanok);
2) zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym (wsparcie działania łuŹni dla
bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieŻy);
3) zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym wymagającym
stałej ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność,wsparcie
w wychodzeniu z bezdomności;
4)
ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych
skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego;
5) tworzenie warunków dla rozwoju aktywnościi samodzielnościosób starszych;
6) popularyzowanie wiedzy o zagroŻeniachzdrowotnych oraz profilaktyce chorób,
szcze gó|nie cywilizacyjnych;
7)
rea|izacjaEuropejskiego Programu Pomocy Zywnościowej-PEAD;
8) wspieranie działań mających na celu poprawę sprawności intelektua1nej
i ftzycznej oraz aktywnościżyciowej osób starszych;
9) prowadzenieKlubów Seniora;
2, działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
l)
integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oruz ptowadzenie
innowacyjnych działafizapobiegającychich izo|acji i marginalizacji obejmujących
osoby z dysfunkcj ąnarządu słuchu,wzroku;
2) wspieranie inicjatyw mających na celu integrację dzieci i n:l-odzieŻy
niepełnosprawnejruchowo, ze środowiskiem|udzi zdr ovtych;
3)
wspieranie
działaIności rekreacyjno-rehabilitacyjnej na
tzecz
osób
niepełnosprawnychumysłowo;
3. profilaktyki i rozrviąrywania problemów uza|eżnień i przeciwdziaNania przemocy
w rodzinie:
1) wspieranie atrakcyjnego wypoczynku letniego - kolonii profilaktycznej dla dzieci
i obozu korygującego ryzykowne zachowania dla młodzieiy;
2)
dziaŁalnośó całorocznej świetlicy środowiskowej dla dzięci ze środowisk
wymagających wsparcia opiekuńczego;

3)
4)

pfowadzenię całorocznych zajęćsocjoterapeutycznych;
prowadzenie popołudniowego klubu jako alternaty\łYd|a zachowail ryzykownych
młodzieżzy1'
s) programy autorskiej edukacji rówieśniczej- liderzy młodzieżzowi.
6) inicjatywy w zakresie organizacji czasu wolnego dzięci i młodzieŻy,stanowiących
alternatywę wobęc uŻywanianarkotyków i innych Środków odurzaj
ących;
7) prowadzenie zaj ęÓ Szkoty Umiej ętnościWychow awczy ch dla Ro dziców;
8) rea|izacja programów edukacyjnych i informacyjnych d|a rodzicow z zakresu
zachowań ryzykownych wśród dzieci;
e) organizowanie warsztatów umiejętności dla młodych matek w zakresie
zapobieganiaalkoholowym powikłaniomu dzieci (FAS);
l 0 ) wspieranie ruchów trzęźwościowychdla osób wychodzących z uza|ęŻnięi _
szkolenia, w arcztaty,konferencje;
11) prowadzeni edukacji trzeżwościowej
w środowiskachosób niepełnosprawnych;
I2) wspieranie działań korekcyjnych i ttzeźwościowychna rzecz osób bezrobotnych,
bezdomnych i rekonwalescentów;
13) aktywizacja osób w wieku emerytalnym pruez prowadzenie dziaŁań
usprawniających intelekIualnie, psychicznie,
ftzycznie oraz wspieranie
w ttzeźwości;
|4) działa|ność,
grup wsparcia dla rodzin z defic1Ąarrtiopiekuńczymi oraz dotkniętych
przemocą;
4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży:
l)
wspieranie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród
dzie ci, mł'odzieiy, w z akresi e r ó Żnych dyscyp l in sportu;
2) wspieranie szkolnego współzawodnictwasportowego;
J . b ezpieczefitstw
a p ubliczn ego :
l)
wspieranie działalnościstatutowej organtzacji, zapewniających bezpieczeństwo
osób przebywającychw górach;
6. ws p ierania or gantzacji p ozarządowych i wo|ontariatu :
1) promocja wolontariatu - szkolęnia dla wolontariuszy i koordynatorów pracy
wolontariatu.
Rozdział VI
Okres realizacji programu
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Roczny program współpracyGminy Miasta Sanoka z organizacjamipozarządovtymioraz
podmiotamiuprawnionymido prowadzeniadziała|ności
pożytkupublńznego na rok 2011
obowiązujeod 1 styczniaf0l1 r. do 31 grudnia2O11r.
RozdziałVII
Sposób realizacji programu oraz wysokość
środkówprzeznaczonychna jego realizację

s7

1. ZIecętie realizacji zadan publicznych organizacjom, odbyvać się będzie w trybie
otwartego konkursu ofert, chyba Że przepisy odrębne przewidują inrry tryb z|ecania
zadania lub możnaje wykonać efektywniej w inny sposób.
2' organizacje mogąz własnejinicjatywy zŁoŻycofertę narea|izacjęzadantapublicznego.
3. Gmina rczpatrĄe w trybie art. I2 ustawy celowość zgłoszonych zadan publicznych,
o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada

priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego
zadania, dostępnośćśrodków finansowych na jego rcalizację oraz korzyści wynikająóe
z reahzacji tego zadartiaprzez podmioty Programu.
4 . Na wniosek organizacji organ możzez|ęcic rea|izację zadania publicznego o charakterze
lokalnym lub regionalnym' zgodnie z zasadalntwynikającymi z art.19a ustawy.
5 . Zadanie publiczne mozę być rea|izowane w ramach inicjatywy lokalnej według art, |9b
ustawy.
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1. Wsparcie lub powierzenie realizacji zadń publicznych odb1rva się w drodze otwartych
konkursów ofert.
2. ogłoszenie o konkursie zarnieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
intemetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu' w terminie nie krótszym niz
2I dni od dnia Wznaczonego do składaniaofert.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złoŻenię oferty zgodnej ze wzorem
określonymw stosownych przepisach wynikających z ustawy.
4. Do oferty na|eŻydołączyć:
1) aktualny odpis z właściwegorejestru;
f) sprawozdanie merytoryczne i finansowe;
3) aktualny statut.
5' oferty zł'ożzonew otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia
drobnych braków formalnych:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności
podpisów ze sposobem reprezentacji określonymw statucie;
2) braku właściwychpodpisów pod załącznikami;
3) poświadczęnia zaŁączonych kopii dokumentów za zgodnośÓz oryginałem.
6. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna
oferta.
7. W otwartym konkursie ofert może zostaćwybrana więcej niŻ jednaoferta.
8. W przypadku, kiedy organizacje ottzymały dotację w wysokości nizszej niz
wnioskowana, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie
warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktua|izowanego harmonogramu
i kosztorysu, Stanowiących zał'ącznikido umowy o wsparcie lub powierzenie wykónania
zadania publicznego.
9. KaŻdy moŻe Żądaćuzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
10' Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób
określonyw ust' 2.
II,Z v'yłonionymi w konkursie ofert otganizacjatrti, bez zbędnej zv,Ąoki, zawierana jest
umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadartia publicznego Wg obowiązującego
wzom.
|f. organizacje, które uzyskały dotację w ramach współpracy, po zakończeniu zadania są
zobowiązane do złoienia sprawozdania wg obowiązującegowzoru.
13, organizacja, która uzyskała dotację obowiązana jest poddaó się kontroli
i ocenie rcalizacji zadania, dokonywan1tn pIzęz Burmistrza, w zaktesie i wg kryteriów
określonychw art. 17 ustawy. Ponadto organizacjarea|izującazadanie zobowięana jest
składaóBurmistrzowi bieiące sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realiiacji
zadania w terminach okręślonychw umowie.
14. Kontrolę prawidłowości,
efektywnościi celowościwykorzystania środkówpochodzących
z budŻętll'pr ow adziÓ będą Wydziały Urzędu Miasta w Sanoku.
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1 . Zlęcenie zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym organizacjom na ich

wniosek, moŻe nastąpió z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy zachowaniu
łącznie następująeych warunkó w :
1) wysokośó dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przehacza

10000zł.;

2) termin realizacji zadartia nie mozę przehaczaó 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych ptzekazywanych ptzez organ tej samej
organizacji, w tym Samym roku kalendarzowym, nie może przekoczyó kwoty

20 000zł.:

2.
a
J.

4.
5.
6.

4) wysokośćŚrodkow finansowych przekazywanych ptzez organ w tym trybie, nie
moie przehoczyć f0% dotacji planowanych w roku budzetowym na rea|izację
zadan publicznych przez or ganizacje.
Po dokonaniu analizy i uznania celowości rozpattzenia wniosku' organ Zaptasza
wnioskodawcę do złożeniaoferty zgodnej z art. 14 ustawy, z podaniem wysokościdotacji
przeznaczonej na j ego r ealizacj ę.
W terminie nie dłuższymniŻ7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją
na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy w siedzibie urzędu
przeznaazonejdo zamieszczania ogłoszeń oraznastronie internetowej urzędu.
W okresie upublicznienia oferty w sposób określonyw ust. 3,kazdy moŻe zgł'osicuwagi
dotyczące ofert.
Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i po rozpatrzeniu uwag następuje
ntęzwŁoczne podpisanie umowy o wsparcie lub powierzenie rea|izacji zadania
publicznego.
Do umowy, o której mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19 ustawy.
Rozdział VIII
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu
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WysokoŚć środków finansowych przeznaczonych na rea|tzację zadań publicznych
wymienionych w rczdzia|e IV $ 5 określauchwała budżetowa Gminy Miasta Sanoka na
r o k 2 0 11 .
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu
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1. Sprawozdanięz realizacji programu przygotuje i przedstawi Burmistrzowi Naczelnik
WydziałuSprawSpołecznychi obrony Cywilnej.
2. Sprawozdaniez rea|izacjiprogramuwspółpracyza rok 2011 Burmistrz przedstawiRadzie
Miasta Sanokaw terminiedo 30 kwietnia2012r.
3. Sprawozdanieo którym mowa w pkt. I i2 zostanieumieszczonęna stronieinternetowei
urzędu'
RozdziałX
Informacjeo sposobietworzeniaProgramu oraz przebiegukonsultacji
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TworzenieProgramuprzebiegaćbędziew następującysposób:

1) przygotowanie przez Wydział Spraw Społecznych i obrony Cywilnej załoŻendo
projektu Programu;
2) przeprowadzenie z organizacjami konsultacji projektu programu;
3) przygotowanie przez WydziaŁ Spraw Społecznych i obrony Cywilnej zestawienia
uwag i wniosków zgłoszonychpodczas konsultacji;
4) spotządzenie ana|izy uwag i wniosków zgłoszonychpodczas konsultacji;
5) skierowanie ptzez Burmistrza do Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka
z otganizacjarni pozarządowymi oruz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia
działalności
pożytkupublicznego na rok 2OII, cęlem podjęcia.
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Konsultacj e Pro gramu będą przebiegaó następująco:
1) zamieszczenie informacji, na stronie intęrnetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta w Sanoku, o możliwości i formie składania uwag i wniosków dotyczących
projektu Programu;
2) analizazŁoŻonychuwag i wniosków dotyczącychprojektu Programu;
3) przygotowanie zestawienia wszystkich uwag i wniosków z przebiegu konsultacji
i przedstawienie Burmi strzowi, celem r ozpatrzenia.
Rozdział X
Tryb powotywania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofeń
w otwartych konkursach ofert
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1. Burmistrz ogŁaszając otwarty konkurs ofert na reaIizację zadania publicznego'
kaŻdorazowo powołuje Komisję Konkursową której zadaniem będzie dokonanie oceny
złoŻonejoferty.
2 . W składKomisji Konkursowej wchodzą
1) przedstawiciel Rady Miasta, wskazany przezwłaściwekomisje Rady Miasta;
2) dwóch przedstawicieli odpowiedniego Wydziału Urzędu Miasta, w tym jeden
zajmujący się mery.toryczniedanym obszarem działalnościpoży.tkupublicznego;
3) przedstawiciel organizacji, z vtyłączeniem osób reprezentujących organizacje,
biorące udziałw konkursie.
3 . W pracach Komisji Konkursowej mogąbrać udziałz głosemdoradczym takze inne osoby,
posiadające specjalistycznąwtedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadan publicznycń,
których konkurs dotyczy.
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l . Przy dokonywaniu wyboru oferty Komisja Konkursowabięrzepod uwagę:
1) zbieŻnoścprojektu z ustalonymi zadaniami Gminy Miasta Sanoka;
2) wartośćmetytoryczną projektu;
3) możliwośćrealizacj i projektu ptzez wnioskodawcę;
4) środkiwłasnei pozyskane z innych źródęłptzęZwnioskodawcę;
5) dotychczasowąwspółpracęzGminą Miasta Sanoka;
6) staranne i terminowe wywiązywanie się z dotychczasowych umów
z GminąMiasta Sanoka;
7) wiarygodnośÓoryanizacji.
2 . Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół. Protokół powinien
zawtęraÓ..

1)
2)
3)
4)
5)

oznaczenięmiejscai czasukonkursu;
imiona i nazwiskaczłonkówKomisji Konkursowej;
|iczbę zgł'oszonychofert na poszęzególnezadaria;
wskazanieofertodpowiadających
warunkomkonkursu;
wskazanie ofert nie odpowiadającychwarunkom konkursu |ub zgłoszonychpo
terminie;
6) propozycjęrozstrzygnięciakonkursuwraz zproponowanąwysokością
dotacji;
7) podpisyczłonków'
3. Dokonana przęz Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia
konkursu,zostanieprzedstawionaBurmistrzowi,który zdecydujew drodze zarządzenia,
o ostatecznymwyborze i o wysokościdotacji.
4. Komisja Konkursowarozvnązujesię z chwilą rozstrzygnięciakonkursuofert.

