UCHWAŁA Nr LXV l 517 l 14

Rady Miasta Sanoka
z dnia 15 października 2014

r.

w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalnościpoĘtku
publicznego na rok 2015"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminrylm
|. t. Dz.IJ. z 2013r. poz. 594 z późn, zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnta 24 kwiętnia 2003r.
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie Q, t. Dz. LJ. z 2014T. poz. 1118
zpoźn. zm.)
Rada Miasta Sanoka
uchwala co następuje:

§1

Uchwala się ,,Program współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenta działalnościpożytku publicznego na rok
2015". w brzmieniu określonymw załącznlku do niniejszej uchivały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzow| Miasta Sanoka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 20I5r.

Przewodniczący
Raclv Mńta

.,^,@ł-

Załącznik do uchwały Nr LXV/S17/14
Rady Miasta Sanoka z dnia 15.10.2014 r.

Program współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami
pozarządo\ilym i or az pod m iota m i u p rawnio nymi d o p rowadzen ia
działalnościpozytku publicznego na rok 2015
Program współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządov"rymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalnościpozytku publicznego i o wolontariacie Q.t, Dz. U, z 20I4r. poz. 1118
z poźn. zm.) stanowi element polityki społeczno - finansowej Gminy. Program określa
zakres, zasady, obszary i formy wzajemnej współpracy oraz udzielanie pomocy
organtzacjom pozarządowym i podmiotom uprawnionym do prowadzęnia działalności
pozy.tku publiczneg o przez samorząd.

Realizacja zadań Gminy z udziałęm organizacji odbywać się będzie nie tylko w ramach
niniejszego Programu, ale również w ramach innych, szczegołowych programów, takich
jak: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program PrzeciwdziałaniaNarkomanii.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Ilekroć w tekściejest mowa o:

1) ustawie-rozumie sięprzeztoustawę zdnia24kwietnia2003 rokuo dziąłalności
pożytku publicznego i o wolontariacie Q. t.Dz.U. z20I4r. poz, III8 zpóźn.zm,);
2) programie - rozumie się przez to ,,Program współpracy Gminy Miasta Sanoka

z

3)
4)

organizacjami pozarządowymt oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia
działalnościpożytku publicznego na rok 2015";
organŁacjach - rozumie stę przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty
uprawnione, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
Burmistrzu - rozumie się Burmistrza Miasta Sanoka.

Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe

1.

2.

§1
Celem głównym progTamu jest budowanie przez Gminę Miasta Sanoka partnerstwa
między samorządem a sektorem pozarządovłym, w sferze zadń publicznych,
określonych w art. 4 ustawy, we współpracy z otganizacjami w zakresie
odpowiadaj ącym zadaniom gminy.
CeIe szczegółowe:
1) określeniezasad współpracy samorządu z organizacjami;

ż) wspieranie działń na tzęcz

umacniania istniejących

or ganizacji, działaj ących dl a do bra okalnej sp
1

o łe c

zno

śc

i;

i

powstawania nowych

3) pobudzanie innowacyjności i

4)
5)

6)

konkurencyjności poprzęz umozliwterue

organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofeftąrealtzacji konkretnych zadań
publicznych;
rł,łączeniezainteresowanych organizacjt do realizacji programów słuzących
rozwojowi miasta;
poprawa jakości życia współmieszkańcow poprzez pełniejsze zaspokojenie
potrzeb społecznych;
wzmacnianie pozycji organtzacji i zapewnienie tym organizacjom równych szans
w realizacji zadań publicznych, poptzez powierzanie i wspieran|ę cotaz większej
ilościzadań z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich
realizację.

Rozdział III
Zasady współpracy

§2

Współpraca Gminy Miasta Sanoka z organizacjami odbywa się w oparciu o zasaóy
partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności:
1) zasadapartnerstwa oznacza dobrowolnąwspółpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwięywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganie razem
wytyczonych celów;
2) zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza otgantzacjom realizację zadań
własnych a organizacje zapewntają ich wykonanie w sposób ekonomiczny,

3)
4)
5)

6)

profesj onalny i terminowy;

zasada suwerennościoznacza, że pu,tnerzy współpracy - władza samorządowa
i organizacje - mają zdolnośćdo bycia podmiotem prawa i obowiązkow poptzęz
niezalężnę wykonywanie zadań oraz swobodę w ptzekazywaniu tych kompetencji
innym podmiotom;

zasada efektywności oznacza sposób pomiaru skutecznościi celowościdanej
działalności,polega na wspólnym dęenlu do osiągnięcia mozliwie najlepszych
efektów r ealizacji zadaf publ icznych;
zasada uczciwej konkurencji oznacza lvymóg udzielania tych samych informacji
odnośnie wykonywania działań zarow77o ptzęz podmioty publiczne, jak i niepubliczne,
a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych
działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
zasadajawności oznacza, ze wszystkie możliwościwspółpracy władzy samorządowej
z otgarizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumtałe
w zakresie stosowanych procedur i kryteriow podejmowania decyzji.
Rozdział IV
Zakres i formy współpracy oraz sposoby realizacji

§3

Współpraca z organlzacjami ma charakter finansowy lub pozafinansowy.

§4

1. Współpraca o charakterze fltnansor,vym polega na:

1) powierzeniu wykonywania zadań publicznych wraz
fi

nansowanie ich rcalizacj|'

z

udzięleniem dotacji na

?

2) wspieraniu realtzacjt zadań publicznych wraz z udzielanięm dotacji
dofi nansowanie

na

ich rcalizacji.

2. Współpraca o charakterze pozaftnansowym odbywać się będzie w formach:
1
wymiany informacj i o planowanych kierunk ach działalności;
doradztwa i udzielania pomocy merltorycznej;

)
2)

z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalno ścistatutowych tych or ganlzacji;
4) udostępniania lokali, będących w zasobach Miasta Sanoka w celu prowadzenia
3)

konsultowania

działalnościpożl,tku publicznego ;
5) prowadzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wykazu organizacji,
uprawnionych do korzystania z 1%o podatku dochodowego;
6) organizowania szkoleń w związku zę zmlaną przepisów prawnych, w celu
po dno szenia standardów usług publicznych świadczo ny ch pr zez or ganizacj e ;
7) wydawania opinii o działalnościorganizacjt oraz udzielanie rekomendacji na ich
wniosek;
8) udziału przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych, celem
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
9) obejmowania honorowym patronatem organizacji, które złożyłytaki wniosek;
lO)popularyzowania działalnościorganizacji w mediach, na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Sanoku (www.sanok.pl.) oraz na sanockich portalach
internetowych.

Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne

§5

Przedmiotem współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami jest realizacja zadań
publicznych, o których mowa w ań. 4 ust. 1 ustawy, aw szczególności:
1. dzia|ań z zakresu pomocy społecznej polegających na:
1. zapewnieniu gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzjt
wydanych pIzez MOPS Sanok);
2. zapewnieniu higieny osobistej osobom bezdomnym - wspieranie łaźnidla
bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży;
3. wspieraniu działań socjalno-bytowych na Tzecz osób bezdomnych poprzęz
zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia;
4. wspieraniu działalnościstatutowej organtzacji skupiających kombatantów,
integracja środowiskkombatanckich;
5. pomocy żywnościowejnajuboższym dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem

2.

społecznym;
6. działantach rehabilitacyjnych i edukacyjnych integrujących środowiskoosób
niepełnosprawnych oraz likwidujących bariery w komunikowaniu się;
1. aktywizacji seniorów poprzęz prowadzente działń edukacyjno-kulturalnych;
8. wspieraniu działalnościklubów emerytów i rencistów;
9. współpracy z placówkami wsparcia dziennego w celu budowania spójnego,
lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
10. wsparciu dztńń na rzeQz rodzin wielodzietnych, a w szczególności pomoc
dzieciom pochodzącym z tych rodzin;
1 1. prowadzeniu działahnaTzecz dzieci i rodzin doświadczających przemocy;
działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez :

1)

spieranie wszelkich fołm pomocy dzieciom t młodzieżyniepełnosprawnej
ruchorvo. integracj a ze środowiskiem zdrowych rówieśników;
dzialań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uza|eżnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzezi
1) wspieranie dztałań profilaktycznych dla dzteci w formie półkolonii lub kolonii;
2) wspieranie działań terapeutycznych dla młodzieży w formie obozu korygującego
ryzykowne zachowania;
3) wspomaganie działalnościcałorocznych placówek wsparcia dziennego - świetlic
środowi skowych dla dzie ci wymagaj ących pomo cy wychowa w czej ;
4) wsparcie w prowadzeniu popołudniowego klubu jako alternatywy dla zachowań
]

3.

)

i

inte_erację aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych oTaz pTowadzęnię
innorr acyjnych działań zapobiegĄących ich izolacjt i marginali zaĄi;

5)
6)
7)
8)
9)

10)
1

1)

12)
13)

rr

ryzykowny ch młodzieży ;

na rzęcz

w sporcie
i kibicowania bęz agresj i;
wspieranie tworzenia programów autorskich, edukacji rówieśniczej ptzez liderów
młodzieżowrych;
inicjatywy w zakresie organizacji czasu wolnego dzięci i młodzieży,stanowiących
altematywę wobec używanianarkotyków i innych środków odurzających;
propagowanie dziŃań

przectwdziŃania przemocy

wspieranie ruchów trzęźwościowychdla osób wychodzących z uzależnleń szkolenia, warsztaty, konferencj e, kluby;
prowadzenie edukacji trzęźwościowejw środowiskachosób niepełnosprawnych;
wspieranie dziaŁań korekcyjnych i ttzężwościowychna rzeQz osób bezrobotnych,
bezdomnych i rekonwale scentów;
aktywruacja i wspieranie trzęźwościosób w wieku emerytalnym;
pomoc dla grup wsparcia dla rodzin z deficytami opiekuńczymi oraz dotkniętych
prZemocą'
wspieranie działań promujących twórczośćw środowisku rodzinnym i młodych

dorosłych;
4. dzialań z zakresu bezpieczeństwa publicznego poprzezz

1)

wspieranie dztŃalności statutowej organizacji, zapewniających bezpieczeństwo
osób - ptzeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;
5. działań z zakresu wspierania organizacjipozarządowych i wolontariatu poprzez:
1) wspieranie działań mających na celu krzewienie idei wolontariatu;
2) współorganizowanie szkoleń podnoszących jakośćpracy wolontariuszy;
6. działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzezl
1) rozpowszechnianie wiedzy o czynnikachryzykachorób nowotworouych;
2) organizację spotkań mających na celu wsparcie osób zmagających się z chorobami
nowotworovvymi i ich rodzin;
3) integrowanie środowiskdzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi;
4) promowanie zdrowego stylu życiapoprzez organizowanie lmprez sportowych dla
dzieci, mŁo dzieży or az r o dzin.

Rozdzial VI
Okres realizacji programu

§6

Program obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 20I5r.

Rozdział VII
Sposób realizacj i programu

§7

Program realizowany będzie poprzęz:
1. Zlecante realtzacji zadań publicznych na zasadach określonychw ustawie, w ramach
organizowanych otwartych konkursów ofert, które mogąmieć formę:
1) powierzęnia wykonywania zadań publicznych wtaz z udzteleniem dotacji na
fi nansowanie ich r eal'izacj|'
2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji,
2. Zlecanie realizacjt zadań publicznych z pominięciem otwańego konkursu ofer1, zgodnie
zprzepisami określonymi w art. 19a ustawy.
3. Jeżeli dane zadanie można ręalizowac efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym
trybie niZ udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczegolności poprzez
zakw usług nazasadach i trybie określonychw odrębnych przepisach.

1.

2.
3.

4.

§8

Wspieranie lub powierzanię realizacjt zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych

koŃursów ofert.
Ogłoszenie o konkursię zamięszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
intemetowej Urzędu Miasta Sanoka oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie
krótszym niż2I dni od dniaukazania się ostatniego ogłoszenia.

Warunkiem przystąpienia do koŃursu jest złożęnięoferty zgodnej ze wzorem
określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy doĘczących
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z2011r. Nr 6, poz. 25).
Dwie lub więcej organizacje pozarządowe dztńające wspólnie mogą złożycofert
wspólną.

5. Konkurs

6.

ofert przeptowadza się także w s5,tuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna

oferta.

W otwartym konkursie ofert moze zostaó wybrana więcej niż jedna oferta.
]. Każdy może żądaó w terminie 30 dni uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
8. Wyniki otwarlego konkursu ofeń ogłasza się ntęzwłocznie po wyborze oferty w sposób
określonyw ust. 2.
9. Z vryłontonymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest
umowa o wsparcie lub powierzente realtzacjt zadania publicznego wg obowiązującego
wZoru.
10. Organizacje, które uzyskały dotację na realizację zadania publicznego, po zakończeniu
zadanta, w terminie 30 dni, sązobowiązane do złożenla sprawozdania wg obowiązującego
WZoru.

która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli
ocenie realizacji zadania, dokonyłvanym przęz Burmistrza, w zaktesie i wg kryeriów
określonych w art. 17 ustawy. Ponadto, organizacjarealtzującazadanie zobowiązanajest
składać Burmistrzowi bieżące sprawozdania finansowe i merytorycznę w trakcie realizacji
zadanta w terminach określonych w umowie.
i2. Kontrolę prawidłowości,efektywności i celowości wykorzystania środków pochodzących
z budżetu prowadzić będą o soby wskazane przez Burmi strza.
71.

Organtzacja,

i

§9

1, Z\ecante organizacjom realizacji zadń publicznych o charakterze lokalnym lub ,

regionalnvm, moze nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofeń, na podstawie oferty
złozonej plzez organizacje, zgodnie z art. 14 ustawy, pTzy zachowaniu łącznte
następuj ącl,ch warunków
1) ul,sokośćdofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie możę
przekroczyć 10 000 zł;
2) termin realizacji zadania nie moze przeWoczyć 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przekazywanych przęz organ tej samej
organtzacji, w tym samym roku kalendarzowym, nie moze przekroczyć kwoty
20 000 zł;
4) wysokośćśrodków finansowych przekazywanych przez organ w tyrn trybie, nie
możę przel<roczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację
zadań publicznych przez or ganizaĄ e.
2. W terminie nie dłuzszym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferly zarnięszcza się ją
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie
internetowej urzędu - na okres 7 dni.
3. W okresie upublicznienia oferty w sposób określonyw ust. 2,każdy możę zgłosić uwagi
doty cząc e zamieszczonej o ferty.
4, Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 i po rozpatrzeniu uwag następuje
ntęzńoczne podpisanie umowy o wsparcie lub powierzenie realizacji zadanta
publicznego.
5. Do umowy, o której mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio afi. 16-19 ustawy,
:

Rozdział VIII
Wysokośćśrodków przeznaczonych na realizację programu

§10

Wysokośćśrodków finansowych przeznaczonych na realtzację zadań publicznych
wymienionych w § 5 określa uchwała budzetowa Gminy Miasta Sanoka na
rok 2015.

Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu

1.

2.
3.

§11
Sprawozdanie z rcalizacji programu przygotuje i przedstawi Burmistrzowi Naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich.
Sprawozdanie zrcalizacji programu współpracy zarok 2015 Burmistrz przedstawi Radzie
Miasta Sanoka w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Sprawozdanie o którym mowa w pkt. I i 2 zostanie umieszczone na stronie internetowej
urzędu.
Rozdział X
Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

§12

Tworzenie programu przebiegać będzie w następujący sposób:
1) przygotowanle ptzez Wydział Spraw Społecznych
projektu programu;

i

Obywatelskich założeńdo

])

przeprowadzęn!ę z organizacjami konsultacji projektu plogramu;
3 ) pr4 gotow-anie przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich zestawienia uwag
i rłniosków zgłoszonych podczas konsultacji;
-ł ) sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji;
-§) skierowanie przęz Burmistrza do Przewodniczącego Rady Miasta Sanoka projektu
uchrł-aływ sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Sanoka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia
działalnościpozytku publicznego na rok 20I5, celem podjęcia.

§13

Konsultacj e programu będą przebiegać następuj ąco :
1) zamięszczęnie informacji, na stronie intemetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta w Sanoku, o możliwościi formie składania uwag i wniosków dotyczących
projektu programu;
2) analtzazłożonych uwag i wniosków dotyczących projektu programu;
3) przygotowanię zestawienia wszystkich uwag i wniosków z przebiegu konsultacji
i przedstawienie burmi strzowi, celem r ozp ńr zenta.

Rozdział XI
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

§14
ogłaszaląc otwarly konkurs ofert na realizację zadania publicznego,
kńdorazowo powołuje Komisję Konkursową której zadaniem będzie dokonanie oceny

1. Burmistrz

złożonej ofeńy.
ż. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

1) trzech przedstawicieli odpowiedniego Wydziału Urzędu Miasta, w tym jeden

3.

4.

1.

zajmrąący się merltorycznlę danym obszarem działalnościpozytku publicznego;
2) ptzedstawiciel organizacji, z wllłączeniem osób reprezentujących organizacje,
biorące udziń w konkursie.
W pracach Komisji KoŃursowej mogą btać udział z głosem doradczym inne osoby,
posiadające specjalistycznąwiedzęw dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy .
Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęcięm dziŃalności komisji składają
oświadczenie, że nie są członkami organtzacji lub podmiotów, które złożyłyoferty do
ogłoszonego konkursu.

§15

Przy dokonywaniu wyboru ofeńy Komisja Konkursowabięrzę pod uwagę:
1) zbieżnoścprojektu z ustalonymi zadaniami Gminy Miasta Sanoka;
2) wartośćmerytorycznązadanta;
realizacji zadania przęz wnioskodawcę ;
3 ) możliwość
4) środki własne i pozyskane z innych źrodęłprzęzwnioskodawcę;
5) dotychczasowąwspółpracę z GminąMiasta Sanoka;

6) staranne i terminowe wywiązywanie się z dotychczasowych

2, Z

umów

z GminąMiasta Sanoka;
wiarygodnośćorganizacji.
posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzany jest protokół. Protokół powinien

7)

zawieraó,.

?

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
2) imiona i nazwiska człoŃów Komisji

Konkursowej;
3 ) Ltczbę zgłoszony ch ofert na poszczególne zadania1'
4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;
5) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zS.oszonych po
terminie;
6) propozycję rozstrzygnięcia koŃursu wraz z proponowaną wysokościądotacji;
7) podpisy członków,
a
J.
Dokonana przez Komisję Konkursową ocena ofeń oraz propozycja rozstrzygntęcla
konkursu, zostanie przedstawiona Burmistrzowi, który zdecyduje w drodze zarządzenia,
o ostatecznym wyborze ofeńy i o wysokości dotacji.
4. Komi sj a Konkursow a r ozwiązl4e się z chwilą rozs ttzy gnięcia konkursu o fefi .

Rozdział XII
postanowienia końcowe

§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy
o działa|nościpozy.tku publicznego i o wolontariacie.

PRZEWODNiC

