
projekt 
U C H W A L A NrXXVII[0006.;U2.20A3 

Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 7 listopada 2013 r. 

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu wspolpracy Gminy Siennica z organizacjami 
pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 5a ust.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 
z pozn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwaty 
Nr XXXII/258/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w sprawie 
okreslenia zasad konsultowania z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami 
uprawnionymi do prowadzenia dzialalnosci pozytku publicznego projektow aktow prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczacych ich dzialalnosci statutowej (Dz.Urz.Woj.Maz. 
Nr 201, poz. 5828) - Rada Gminy w Siennicy uchwala, co nastypuje: 

Uchwala si? Roczny Program wspolpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarzadowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku, w brzmieniu stanowiacym 
zalacznik do niniejszej uchwaly. 

Roczny Program, o ktorym mowa w § 1 podaje siej do publicznej wiadomosci poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 2 . 

Wykonanie uchwaly powierza siej Wojtowi Gminy. 

§ 3 . 

§ 4 . 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



Roczny Program wspolpracy Gminy Siennica 

z organizacjami pozarzadowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego 

i o wolontariacie w 2014 roku 

I 



zalacznik do 
Uchwaly Nr XXVIII0006.2Z12013 

z dnia 7 listopada 2013 r. 

Rozdziat I 
Postanowienia ogolne 

i 

Roczny Program wspolpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarzadowymi jest 
elementem lokalnego systemu polityki spoleczno-finansowej Gminy. 

§ 2 . 

Roczny Program okresla formy, zasady i zakres wspolpracy organow samorzadowych Gminy 
z organizacjami pozarzadowymi, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 3 . 

Ilekroc w niniejszym Programie jest mowa o: 
1) ustawie - rozumie siej przez to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z pozn. zm), 
2) programie - rozumie siej przez to Roczny Program wspolpracy Gminy Siennica 
z organizacjami pozarzadowymi w 2014 r., 
3) organizacjach pozarzadowych - nalezy przez to rozumiec niebydace jednostkami sektora 
finansow publicznych, w rozumieniu przepisow o finansach publicznych i niedzialajace w 
celu osiajmiycia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadajace osobowosci prawnej 
utworzone na podstawie przepisow ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzezeniem 
art. 3 ust 4 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, 
4) Urzydzie - nalezy przez to rozumiec Urzad Gminy w Siennicy, 
5) konkursie - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs ofert, o ktorym mowa w art. 13 
ustawy, 
6) dotacji - nalezy przez to rozumiec dotacjy w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.). 

Rozdzial II 

Cel glowny i cele szczegolowe programu 

§ 4 . 

1. Celem glownym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiydzy 
samorzadem a organizacjami pozarzadowymi. 
2. Celami szczegolowymi programu saj 
1) poprawa jakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkahcow Gminy 
Siennica, 
2) budowanie spoteczehstwa obywatelskiego poprzez aktywizacjy spolecznosci lokalnych. 
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3) wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych dziatah i rozwiazah dziyki dobremu 
rozpoznaniu wystypujacych potrzeb. 

Rozdzial III 

Zasady wspolpracy 

§ 5 . 

Wspolpraca Gminy z organizacjami pozarzadowymi opiera siej na zasadach: 
a) pomocniczosci - co oznacza, ze Gmina zleca organizacjom realizacjy zadah publicznych, a 
organizacje zapewniaja. ich wykonanie w sposob profesjonalny, terminowy i ekonomiczny, 
b) suwerennosci stron - co oznacza, ze stosunki pomiydzy Gmina^ a organizacjami 
ksztaltowane bydâ  z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezaleznosci w swojej 
dzialalnosci statutowej, 
c) partnerstwa - co oznacza dobrowolna. wspolpracy rownorzydnych sobie podmiotow w 
rozwiazywaniu wspolnie zdefiniowanych problemow i osi^ganiu razem wytyczonych 
celow, 
d) efektywnosci, ktora polega na wspolnym da^zeniu do osi^gniycia mozliwie najlepszych 
efektow w realizacji zadah publicznych, 
e) uczciwej konkurencji - co oznacza, ze Gmina bydzie rownorzydnie traktowata organizacje 
pozarzadowe przy realizacji zadah publicznych, 
f) jawnosci - co oznacza, ze wszystkie mozliwosci wspolpracy Gminy z organizacjami 
pozarzadowymi sâ  powszechnie wiadome i dostypne oraz jasne i zrozumiale w zakresie 
stosowanych procedur postypowania przy realizacji zadah publicznych. 

Rozdzial IV 

Zakres przedmiotowy 

§ 6 . 

Przedmiotowy zakres wspolpracy Gminy z organizacjami pozarzadowymi obejmuje obszary 
zadah publicznych, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozdzial V 

Formy wspolpracy 

§7-

1. Wspolpraca Gminy Siennica z organizacjami na terenie Gminy moze miec charakter 
finansowy lub pozafinansowy. 

2. Wspolpraca o charakterze finansowym odbywa siy w formie: 
1) zlecania realizacji zadah publicznych poprzez: 
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a) powierzanie wykonywania zadah publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 
ich realizacji, 
b) wspieranie wykonywania zadah publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 
ich realizacji. 
3.Wspolpraca o charakterze pozafinansowym odbywa si? w szczegolnosci w formie: 
1) wzajemnego informowania si? o planowanych kierunkach dzialalnosci poprzez 
przekazywanie przez organizacje informacji o przewidzianych lub realizowanych w 2014 r. 
zadaniach ze sfery publicznej, ktorych realizacja odbywa si? w oparciu o srodki 
inne niz wynikajace z Rocznego Programu, 
2) publikowania waznych informacji na stronach internetowych Gminy, 
3) konsultowania projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotycza/cych dzialalnosci 
statutowej tych organizacji poprzez udost?pnianie projektow uchwat zwiazanych z profilem 
dzialalnosci tych organizacji, 
4) konsultowania projektow aktow normatywnych dotyczacych sfery zadah publicznych, 
o ktorych mowa w art. 4 ustawy z Gminna, Rada, Dzialalnosci Pozytku Publicznego, 
w przypadku jej utworzenia, 
5) tworzenia wspolnych zespolow zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym 
w celu przy goto wania projektow uchwal Rady Gminy w sprawach dotyczacych 
dzialalnosci pozytku publicznego, 
6) udzielania pomocy przy organizowaniu spotkah otwartych przez organizacje, ktorych 
tematyka wiaze si? z Programem np. mozliwosc nieodplatnego udost?pnienia lokalu, 
srodkow technicznych itp., 
7) organizowania przez Gmin? lub wspoludzial Gminy w organizacji szkoleh, konferencji, 
forum wymiany doswiadczeh, w celu podniesienia sprawnosci funkcjonowania organizacji, 
8) nieodplatnego udost?pniania materialow zwiazanych ze wspieraniem oraz powierzaniem 
realizacji zadah publicznych, ktorych realizacja odbywa si? w drodze konkursu ofert, 
9) promocj? dzialalnosci organizacji uczestniczacych w realizacji Programu na stronach 
kiternetowych. 

Rozdzial VI 

Priorytetowe zadania publiczne 

§8-

Roczny Program przewiduje w 2014 r. priorytetowe zadania publiczne, ktore w szczegolnosci 
mogâ  bye realizowane we wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami w zakresie: 
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez : 
a) organizowanie zawodow sportowych w roznych dyscyplinach, 
b) stworzenie dzieciom i mtodziezy oferty sp?dzania wolnego czasu, 

2) kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez: 
a) wspieranie dzialah na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, dzialalnosci 
promujacej histori? i kultur? regionu. 
b) organizowanie konkursow, wystaw, warsztatow stuzacych rozbudzaniu i zaspokajaniu 
potrzeb kulturalnych mieszkahcow, 
3) ochrony i promocji zdrowia oraz dzialalnosci na rzecz osob w wieku emerytalnym poprzez: 
a) wspieranie aktywnosci emerytow, rencistow i osob niepelnosprawnych w funkejonowaniu 
w srodowisku lokalnym, 
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4) dzialalnosci wspomagajacej rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych poprzez: 
a) integracj? spolecznosci lokalnej przez organizowanie festynow rekreacyjnych, 
b) wsparcie w zakresie pozyskiwania zewnytrznych zrodel finansowania. 

Rozdzial VII 

Okres realizacji programu 

§ 9 . 

Program wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego 
i o wolontariacie w 2013 r. obowiazuje od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

Rozdzial VIII 
Sposob realizacji programu 

§10. 

1. Zlecanie realizacji zadah Gminy Siennica organizacjom obejmuje w pierwszej kolejnosci 
zadania, ktore Program okresla jako zadania priorytetowe i odbywa si? po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert, chyba, ze przepisy odrybne przewiduja. inny tryb zlecania lub dane 
zadanie mozna zrealizowac efektywniej w inny sposob okreslony w odrybnych przepisach. 
2. Na wniosek organizacji, Wojt moze zlecic, z pominiyciem otwartego konkursu ofert, 
realizacj? zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, jesli wysokosc 
dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zh, 
a zadanie publiczne zostanie zrealizowane w terminie nie dluzszym niz 90 dni. Laczna kwota 
srodkow finansowych przekazanych przez Wojta w tym trybie tej samej organizacji 
nie moze przekroczyc, w danym roku kalendarzowym, kwoty 20.000 zl. 
3. Zasady i tryb przyznawania dotacji okreslaja^ przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozn. zm.). 
4. Sekretarz Gminy sprawuje nadzor nad realizacja zadah w zakresie wspolpracy 
z organizacjami pozarzadowymi, w tym nad realizacja. Rocznego Programu. 

Rozdzial IX 

Wysokosc srodkow planowanych na realizacje programu 

§11-

1. Planowana wysokosc srodkow na realizacjy Rocznego Programu Wspolpracy Gminy 
z organizacjami w 2014 r. okreslona zostanie w budzecie Gminy Siennica na 2014 r. 
1 wynosic bedzie 46.000 zt. 
2. Srodki finansowe mogâ  w ciâ gu roku budzetowego zostac zwiykszone lub zmniejszone 
w zaleznosci od sytuacji finansowej Gminy. 
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Rozdzial X 
Sposob oceny realizacji programu 

§ 12. 

1.Gmina Siennica w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontroly 
prawidlowosci wykonywania zadania. w tym wydatkowania przekazanych na realizacjy 
zadania srodkow finansowych. 
1. W ramach kontroli upowazniony pracownik Urzydu Gminy moze badac dokumenty i inne 
nosniki informacji, ktore majâ  lub moga. miec znaczenie dla oceny prawidlowosci 
wykonywania zadania. 
2. Kontrolowany na zadanie kontrolujacego jest zobowiazany dostarczyc lub udostypnic 
dokumenty i inne nosniki informacji w terminie okreslonym przez sprawdzajacego. 
3. Prawo do kontroli przysluguje upowaznionemu pracownikowi Urzydu Gminy zarowno 
w siedzibach jednostek, ktorym w ramach konkursu czy tez trybu malych zleceh wskazano 
realizacjy zadania jak i w miejscach realizacji zadah. 
4. Wojt moze zadac czysciowych sprawozdah z wykonywanych zadah, a jednostki 
realizujace zlecone zadania zobowiazane sa. do prowadzenia wyodrybnionej dokumentacji 
finansowo-ksiygowej srodkow finansowych otrzymanych na realizacjy zadania zgodnie z 
zasadami wynikajacymi z ustawy. 
5. Sekretarz Gminy przedtozy Wojtowi Gminy sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu 
wspolpracy za rok poprzedni w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r. 
6. Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 5, opisuje szczegolowy zakres wspolpracy Gminy 
z organizacjami pozarzadowymi z podzialem na wspolpracy finansowa. i pozafinansowa^ ze 
wskazaniem najciekawszych i najwazniejszych przedsiywziyc w zakresie wspolpracy 
pozafinansowej, ktore w najwiykszym stopniu przyczynity siy do realizacji celow programu 
wspolpracy, wspierania dzialalnosci trzeciego sektora i wzmacniania dialogu miydzy Gmina ,̂ 
a organizacjami pozarzadowymi. 
7. Wskaznikami realizacji Rocznego Programu sâ  w szczegolnosci informacje dotyczace: 
1) liczby organizacji pozarzaxlowych podejmujacych dzialania publiczne na rzecz lokalnej 
spolecznosci we wspolpracy z Gmina^ 
2) liczby osob, ktore byly adresatami zadah realizowanych we wspolpracy z gmina^ 
3) wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych z budzetu Gminy na realizacjy tych 
zadah, 
4) liczby i roznorodnosci zadah publicznych realizowanych przy wspolpracy Gminy 
i organizacji pozarzadowych. 
8. Sprawozdanie. o ktorym mowa w ust. 6 Wojt Gminy przedlozy Radzie Gminy w Siennicy 
w terminie do 30 kwietnia 2015 r. oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.ugsiennica.bip.org.p oraz na stronie internetowej www.ugsienica.pl. 

Rozdzial XI 

I iiform;icjn o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

§ 1 3 . 

1. Roczny Program wspolpracy Gminy z organizacjami pozarzadowymi na 2014 r. utworzony 
zostal na bazie projektu Rocznego Programu po konsultacjach przeprowadzonych w sposob 
okreslony w uchwale Nr XXXII/258/10 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 pazdziernika 
2010 r. w sprawie okreslenia zasad konsultowania z organizacjami pozarzadowymi oraz 
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innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia dzialalnosci pozytku publicznego 
projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych ich dzialalnosci statutowej. 
2. Wojt Gminy jako formy konsultacji projektu Rocznego Programu wspolpracy wybral 
zamieszczenie projektu na stronie internetowej www.ugsienica.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.ugsiennica.bip.onz.pl i na tablicy ogloszeh Urzydu Gminy z zaznaczeniem 
mozliwosci zglaszania uwag drogâ  pisemna. za posrednictwem poczty tradycyjnej na adres: 
Urzad Gminy w Siennicy ul. Kolbielska 1, 05-332 Siennica lub poczty elektronicznej na adres 
e-mailowy www:.ugsiennica(@poczta.fm 
3. Rozpatrzenie opinii i uwag do projektu Rocznego Programu, zlozonych przez organizacje. 
4. Opracowanie projektu Rocznego Programu po rozpatrzeniu opinii i uwag. 
5. Skierowanie projektu Rocznego Programu pod obrady Rady Gminy w Siennicy. 

Rozdzial XII 

Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert 

§14. 

1. W celu zaopiniowania zlozonych ofert w ramach otwartego konkursu Wojt powoluje 
Komisjy Konkursowa^. 
2. W sklad Komisji Konkursowej wchodzaj 
1) przewodniczacy komisji - wyznaczony przez Wojta Gminy, 
2) 2-ch pracownikow Urzydu Gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych -
wyznaczonych przez Wojta Gminy, 
3) 2 osoby wylonione sposrod kandydatow wskazanych przez organizacje pozarzadowe lub 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wytaczeniem osob wskazanych 
przez organizacje biorace udzial w konkursie). 
3. Na wniosek Wojta w pracach Komisji moga, uczestniczyc takze, z glosem doradczym, 
osoby posiadajace specjalistyczna^ wiedzy w dziedzinie obejmujacej zakres zadah 
publicznych, ktorych konkurs dotyczy. 
4. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej czlonkowie nie otrzymuja^ wynagrodzenia. 
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczacy Komisji. 
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniytych, bez udzialu oferentow. 
7. Komisja podejmuje rozstrzygniycia w glosowaniu jawnym, zwyklq wiykszoscia^ glosow, 
w obecnosci co najmniej polowy jej skladu. W przypadku rownej liczby glosow decyduje 
glos Przewodniczacego. 
8. W ocenie oferty zlozonej w konkursie, nie moze brae udzialu osoba, ktorej powiazania ze 
skladajacym ja^podmiotem moga^budzic zastrzezenia, co do jej bezstronnosci. 
9. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, po zapoznaniu siy z lista^ oferentow, kazdy czlonek 
Komisji sklada oswiadczenie o nieistnieniu powiazah, o ktorych mowa w ust. 8. W przypadku 
zaistnienia w/w powiazah, czlonek Komisji zglasza ten fakt i zostaje wytaczony z oceny 
oferty tego podmiotu. 
10. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja bierze pod uwagy miydzy innymi: wiarygodnosc 
organizacji, wykazana^ efektywnosc i skutecznosc w realizacji zalozonych celow. 
nowatorstwo metod dzialania oraz posiadane zasoby osobowe i rzeczowe. 
11. Komisja dokonuje oceny merytorycznej i opiniuje nadeslane oferty. 
12. Z posiedzenia Komisja sporzadza protokol, w ktorym rekomendacje oferenta (oferentow) 
do przyznania dotacji lub uzasadnienia w przypadku propozyeji odmowy. 
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13. Protokol podpisiyX przewodniczacy i wszyscy czlonkowie Komisji obecni na posiedzeniu. 
14. Przewodniczacy Komisji przekazuje protokol Wojtowi. 
15. Postypowanie jest rowniez prowadzone, gdy w wyniku ogloszenia otwartego konkursu 
ofert zostala zgloszona tylko jedna oferta. 

16. Decyzje o przyznaniu i wysokosci dotacji podejmuje Wojt w drodze zarzadzenia. 

Rozdzial XIII 
Postanowienia ogolne 

§15. 
1. Tryb postypowania o udzielenie dotacji, sposob jej rozliczania oraz sposob kontroli 

wykonania zleconego zadania okresla ustawa. 
2. W okresie, na ktory przyznana zostala dotacja, organizacja jest zobowiazana do 
zamieszczania w swoich materiatach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub 
dofinansowaniu zadania przez Gminy. 
3. W terminie do dnia 30 listopada 2013 r. Rada Gminy w Siennicy uchwali Roczny Program 
wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o 
wolontariacie na 2014 r. 
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zalacznik nr 2 do zarzadzenia 
Nr OK.0050.61 .2013 r. W6jta Gminy Siennica 

z dnia 26 wrzesnia 2013 r. 

Formularz zgloszenia uwag do projektu Programu wspolpracy Gminy Siennica 
z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku. 

Podmiot zglaszaj^cy 

Osoba do kontaktu 
Nr telefonu 

Adres pocztowy/e-mail 

Nr strony/dotychczasowy zapis Tresc komentarza lub uwagi/proponowany zapis 


