
Uchwata Nr ...... / ...... / 2013  
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia ...................... 2013r.  

w sprawie uchwalenia na 2014 rok programu wsptjlpracy Miasta i Gminy Serock 
z organiza j a m i  pozarzqdowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust.1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzial-alnoki poiytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) 
Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastepuje: 

Uchwala sie Program wspblpracy Miasta i Gminy Serock na 2014 r. z organizacjami pozarzqdowymi 
oraz podrniotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci 
poiytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu zalqcznika Nr 1 do uchwaly. 

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

Uchwal-a wchodzi w iycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaty w sprawie uchwalenia na 2014 rok programu wspotpracy Miasta 
i Gminy Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami o ktorych 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) organ 
stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego uchwala, po konsultacjach 
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami o ktorych mowa w art. 3 ust. 3, 
przeprowadzonych w sposob okreilony w art. 5 ust. 5 ustawy roczny program 
wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami o ktorych mowa 
wart. 3 ust. 3. 

Dziatajqc zgodnie z uchwalq Nr 49/VI/ZOll Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
30 marca 2011 r. w sprawie okreilenia szczeg6lowego sposobu konsultowania 
z radami dzialalnoici pozytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi 
i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dzialalnoici pozytku 
publicznego i o wolontariacie, projekt6w aktow prawa miejscowego, 
Zarzqdzeniem Nr 189/B/2013 z dnia 9 paidziernika 2013r. Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock przedstawit do konsultacji projekt programu wsp62pracy Miasta i Gminy Serock 
na 2014r. z organizacjami pozarzqdowyrni oraz podmiotami wymienionymi w ar t .  3 
ust.  3 ustawy z dnia 2 4  kwietn ia 2003 r. o dziatalnogci pozytku publicznego 
i o wolontariacie (dalej program). Konsultacje przeprowadzone zosta4y w formie 
wyrazenia pisemnej opinii, wnioskow, a takze zgtaszania propozycji zmian 
do przedstawionego projektu programu. Konsultacje trwaty od 11 paidziernika 2013r. 
do 8 listopada 2013r. 

W trakcie trwania konsultacji do Urzedu Miasta i Gminy Serock wplynely uwagi 
do przedlozonego projektu programu zgloszone przez Stowarzyszenie 
Sympatykow Nowej Wsi oraz Stowatzyszenie Gmina Serock lqczy. 

Burrnistrz Miasta i Gminy Serock wyznaczyl na dzieri 2 1  listopada 2013r. 
spotkanie podsumowujqce konsultacje. Spotkaniu przewodniczyl Zastepca Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock Pan J6zef Zajqc. Ponadto, w spotkaniu udzial wzieli Sekretarz 
Miasta i Gminy Serock Pan Tadeusz Kanownik, Kierownik Referatu Obstugi Rady 
Miejskiej i Spraw Prawnych Pan Rafal Karpinski, przedstawiciele Stowarzyszenia 
Sympatykow Nowej Wsi Pani Irena Buczynska oraz Pan Dariusz Stradomski oraz Pani 
Justyna Matuszewska - Prezes Stowarzyszenia Gmina Serock lqczy. 

Uwagi Stowarzyszenia Grnina Serock lqczy dotyczyly wyjainienia zapisow 
Rozdzialu V 9 7 pkt. 2 prograrnu. Prezes ww. Stowarzyszenia Pani Justyna 
Matuszewska stwierdzila, iz nalezy wskazad podmiot dokonujqcy wyboru formy: 
wynajecia lub uzyczenia w jakiej gmina udostepnienia nieruchomoici lub/i rzeczy 
ruchome. W trakcie spotkania podsumowujqcego konsultacje kierownik Referatu 
Obslugi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych Urzedu Miasta i Gminy Serock Rafal 
Karpinski dziatajqc z upowaznienia Burrnistrza Miasta i Gminy Serock wyjainit, 
iz podmiotem uprawnionym do takiego wyboru jest organ wykonawczy jednostki 
sarnorzqdu terytorialnego. Wynika to m.in. z zapisu t re ic i  92 przedlozonego 
projektu uchwaty wskazujqcego Burmistrza Miasta i Gminy Serock jako podmiot 
zobowiqzany do wykonania uchwaly. Niemniej jednak zdecydowano w treici  
przedloionego projektu Prograrnu dokonad zmiany polegajqcej na wykreileniu 
z treici  9 7 pkt. 2 i 3 zapisu "lub wynajecie na preferencyjnych warunkach". 
Oznacza to, iz nowe brzmienie ww. przepisu nie pozostawi wyboru formy pomiedzy 
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uiyczeniem, a wynajeciem na preferencyjnych zasadach nieruchomogci lub/i rzeczy 
ruchomych stanowiqcych wtasnoSC gminy. 

Zwr6cono sic r6wniez z propozycjq rozszerzenia priorytetowych zadari 
publicznych o zadanie ,,rozw6j spolecznoSci lokalnych" w uzasadnieniu podajqc jako 
argument, iz ,program w ogole nie zawiera wsparcia dla dzialalno4ci 
wspomagajqcej rozwoj wspolnot i spo2eczno6ci lokalnych". W trakcie spotkania 
podsumowujqcego konsultacje wyja9nion0, iz z twierdzeniem ,,program w ogdle nie 
zawiera wsparcia dla dzialalnoici wspomagajqcej rozwdj wspdlnot i spolecznoici 
lokalnych" nie mozna sie zgodziC poniewai przedloiony projekt programu zawiera 
postanowienia odnoszqce sic do zapis6w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dziatalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie wskazujqc w 56 zakres 
przedmiotowy wsp6Zpracy. Wsp6lpraca g miny z organizacjami pozarzqdowymi 
obejmuje sferq zadari publicznych okreslonych w art. 4 ust. 1 ww, ustawy. W tej  
ustawowej definicji uwzgledniono zasadniczo wszystkie wazne dziedziny iycia 
spotecznego, w tym rowniez wskazanie w art. 4 ust. 1 pkt 13 jako sfere zadan 
publicznych zadania w zakresie ,,dzialalnoSci wspomagajqcej rozwdj wsp6lnot 
i spolecznoSci lokalnych". Zgodnie z zasadami techni ki prawodawczej ustalonej 
Rozporzqdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
"Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U.2002.100.908) nie jest mozliwym 
,,przepisywanie" do a kt6w prawnych postanowien ustawowych. Program zatem 
gwarantuje mozliwo9d wsp62pracy gminy z organizacjami pozarzqdowymi poprzez 
wspornaganie szeroko pojqtego rozwoju spolecznoSci lokalnych ta kze 
w zakresie zapewnienia udzialu mieszkancom w sprawowaniu wladzy publicznej 
(wykonywanie zadari z art. 4). 

W ramach prowadzonych konsultacji do przedtozonego projektu Programu 
uwagi zglosilo r6wniei Stowarzyszenie Sympatyk6w Nowej Wsi. Sformulowane uwagi 
skoncentrowano m.in. na konstrukcji projektu programu wskazujqc, iz ,,skupia swojq 
uwage na precyzyjn ym okreileniu zadah i wspotpracy w zakresie prioryteto wych 
zadah publicznych" i w zasadzie ,nie okreila zakresu zadari do wspdlpracy". 
Wskazano, ze ,,nie omawia" rowniei form wsp6Zpracy finansowej i pozafinansowej. 
W tym zakresie udzielono obecnym na spotkaniu przedstawicielorn ww. 
Stowarzyszenia Pani Irenie Buczyriskiej oraz Panu Dariuszowi Stradomskiemu 
wyjasnieri wskazujqc na art. 5a ww. ustawy z dnia 2 4  kwietn ia 2003 r.  
o dziatalnosci pozy tku  publicznego i o wolontariacie stanowiqcemu podstawe 
prawnq legitymujqcq Rade Miejskq w Serocku do podjecia uchwaly w sprawie 
uchwalenia rocznego programu wsp6tpracy i wyznaczajqcego jednoczegnie zakres 
regulacji programu. Wskazanie priorytetowych zadan publicznych wynika 
z koniecznosci wybrania spo9rod wielu mozliwo9ci plaszczyzn wsp62pracy oraz 
uwzglqdnienia sytuacji ograniczonych Srodk6w budzetowych wobec kt6rych nalezy 
wybrad te najwazniejsze zdaniem samorzqdu. 

Sformutowano takze wniosek, aby program okreSla2 zasady na jakich mozna 
IiczyC na finansowe i pozafinansowe wsparcie w realizowanych przez Stowarzyszenia 
przedsiqwzieciach. Przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Serock wyjagnili, 
iz zasady wsp6lpracy okreilone zostaly w Rozdziale I11 przedlozonego projektu 
programu, natomiast formy wsp6Zpracy (finansowe i pozafinansowe) prezentuje 
Rozdzial V 57. 

Odnoszqc sie do propozycji zapisu ,,wyznaczajqcego limitdw irodkdw 
finansowych dla jednej organizacji na realizacje zadari" wyjaSniono, iz wprowadzenie 
takiego zapisu byloby sprzeczne z przepisami prawa, poniewai zasadniczo 
ww. ustawa z dnia 2 4  kwietn ia 2003 r.  o dz ia la lno ic i  pozy tku  publicznego 
i o wolontariacie przewiduje tryb konkursowy wylaniania podmiot6w do realizacji zadari 
publicznych we wsp6lpracy z jednostkq samorzqdu terytorialnego. 



Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiqzah dotyczqce projektu programu 
zgtoszone w ramach konsultacji byty przedmiotem analizy w celu opracowania zmian 
do projektu programu oraz miaty wptyw na jego treSd w spos6b wskazany 
w niniejszym uzasadnieniu do projektu uchwaty w sprawie uchwalenia na 2014 rok 
programu wspapracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji oraz o ich wplywie na przedstwiony 
projekt programu wsp6tpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarzqdowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o dziatalnoSci pozytku publicznego zostala podana do publicznej wiadomoSci 
poprzez je j  zamieszczenie na stronie internetowej www.serock.ul, Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzqdu Miasta i Gminy 
Serock. 



Zalqcznik Nr 1 
............... ...... do Uchwaly Nr / 12013 

Rady Miejskiej w Serocku 
............................. z dnia 2013r. 

Program wsp6tpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzial.alnosci poiytku publicznego 
i o wolontariacie na 2014rok 

Rozdziat I 
Postanowienia og61ne 

Program wsp6lpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok okreila: 

cel gt6wny i cele szczeg6towe programu, 
zasady wsp6lpracy, 
zakres przedmiotowy i podmiotowy, 
formy wsp6#pracy, 
priorytetowe zadania publiczne, 
okres realizacji programu, 
sposob realizacji programu, 
wysokoid Srodk6w planowanych na realizacje programu, 
spos6b oceny realizacji programu, 
informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, 
tryb powotywania i zasady dzialania komisji konkursowych do 
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

Ilekrod w tekicie jest mowa o: 

programie - nalezy przez to rozumied Program wsp6lpracy Miasta 
i Gminy Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi 
podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24  kwietnia 
2003 r. o dziatalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie na 2014 
rok, 
gminie - nalezy przez to rozumied Miasto i Gmine Serock, 
radzie - nalezy przez to  rozumied Radq Miejskq w Serocku, 
urzqdzie - nalezy przez to  rozumied Urzqd Miasta i Gminy w Serocku, 
burmistrzu - nalezy przez to  rozumied Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, 
zastepcy burmistrza - nalezy przez to rozumied Zastepce Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock, 
sekretarzu - nalezy przez to  rozumied Sekretarza Miasta i Gminy 
Serock, 
skarbniku - nalezy przez to rozumied Skarbnika Miasta i Gminy 
Serock, 



kierowniku wtaSciwego referatu - nalezy przez to rozumieC 
Kierownika Referatu Urzedu Miasta i Gminy Serock lub dyrektora 
jednostki organizacyjnej gminy, 
ustawie - nalezy przez to  rozumied ustawe z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o dziatalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536 z p6in.  zm.), 
rozporzqdzeniu - nalezy przez to  rozumied Rozporzqdzenie Ministra 
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru 
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych realizacji zadania 
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
z 2011 Nr 6, poz. 25), 
organizacji - nalezy przez to rozumieC organizacje pozarzqdowq oraz 
podmioty, wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, 
udziale Srodk6w wlasnych - nalezy przez t o  rozumied Srodki 
finansowe nie pochodzqce z budzetu gminy przeznaczone na realizacje 
zadania, o kt6rego wsparcie finansowe ubiega sie organizacja, 
grodkach publicznych - naleiy przez to  rozumied Srodki publiczne, 
o kt6rych mowa w ustawie o finansach publicznych, przeznaczone na 
wydatki publiczne w rozumieniu te j  ustawy, 
konkursie ofert - naleiy przez to  rozumied otwarty konkurs ofert na 
realizacje zadania publicznego w mySl przepis6w ustawy, 
dotacji - nalezy przez to  rozumied dotacje w rozumieniu ustawy 
o finansach publicznych, 
komisji - nalezy przez to rozumied Komisje odpowiedzialnq za 
opiniowanie ztozonych przez organizacje ofert na realizacjq zadania 
publicznego. 

Rozdziat I1 
Cel gt6wny i szczeg6towy programu 

Celem gt6wnym programu jest polepszenie jakoici zycia mieszkafic6w gminy 
poprzez efektywnq wsp6tprace gminy z organizacjami. 

Cele szczeg6towe Programu to: 

1) umacnianie lokalnych dziatafi i tworzenie warunk6w do powstawania 
inicjatyw na rzecz spotecznoSci lokalnych, 

2) zwiekszanie wplywu organizacji na kreowanie polityki lokalnej na terenie 
gminy, 

3) wzmacnianie w 6wiadomoSci spotecznej poczucia odpowiedzialnoSci za 
wptyw na zycie lokalnej wsp6lnoty oraz angazowanie mieszkaric6w gminy 
w rozwiqzywanie lokalnych problem6w, 

4) aktywizacja spotecznoSci lokalnej w kierunku podejmowania r6znych 
spotecznie uzytecznych przedsiqwziqd, 

5) wspieranie dziatari na rzecz umacniania istniejqcych organizacji, 
6) wzmacnianie wsp6tpracy miedzy gminq a organizacjami, 
7) wsparcie dla inicjatyw zar6wno indywidualnych mieszkafic6w jak 

i organizacji podejmowanych w celu eliminowania negatywnych zjawisk 
dotykajqcych spotecznoid lokalnq. 



Rozdzial. I11 
Zasady  wsp6 lp racy  

Wsp6lpraca gminy z organizacjami odbywa sie na zasadach: 

I) pomocniczoSci, kt6ra oznacza wsp6tpracq gminy z organizacjami, opartq 
na wzajemnych dzialaniach, zmierzajqcych do uzyskania jak najlepszych 
efekt6w w realizacji zadah publicznych, 

2) suwerennoSci ,  kt6ra oznacza ze strony m a j q  prawo do samodzielnego 
definiowania przedsiqwzieC oraz poszukiwania sposob6w ich realizacji 
w spos6b efektywny, 

3) pa r tne rs twa ,  kt6ra oznacza dobrowolnq wsp6lprace r6wnorzednych sobie 
stron w rozwiqzywaniu wsp6lnie zdefiniowanych problem6w i osiqganiu 
razem wytyczonych celbw, 

4) efektywnoSci ,  kt6ra polega na dqzeniu do osiqgniqcia mozliwie 
najlepszych efekt6w w realizacji zadari publicznych, 

5) u c z c i w e j  k o n k u r e n c j i  i jawnoSci ,  kt6re zaktadajq ksztattowanie 
przejrzystych zasad wsp6lpracy opartych na rdwnych, jawnych kryteriach 
wspierania w realizacji zadania publicznego. 

Rozdz ia l  I V  
Z a  kres p r z e d m i o t o w y  w s p 6 l p r a c y  

Zakresem przedmiotowym jest dzialalnoSC w sferze zadari publicznych, o kt6rej 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, we wsp62pracy z organizacjami prowadzqcymi 
odpowiednio do terytorialnego za kresu dzialania gminy dziala In096 pozytku 
publicznego w zakresie odpowiadajqcym zadaniom gminy. 

Rozdz ia l  V 
F o r m y  wspo lp racy  

Przyjmuje sie nastqpujqce formy wsp6tpracy: 

1) zlecania realizacji zadari publicznych, w sferze o kt6rej mowa w art. 4 
ustawy organizacjom prowadzqcym dziatalnoSC statutowq w danej 
dziedzinie, kt6re moze mieC formy: 
a) powierzenia wykonywania zadari publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na finansowanie ich realizacji, lub 
b) wspierania wykonywania zadari publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 
2) uzyczenie nalezqcych do gminy nieruchomoici na potrzeby realizacji 

zadari na rzecz mieszkaric6w gminy, 
3) uzyczenie nalezqcych do gminy rzeczy ruchomych na potrzeby realizacji 

zadari na rzecz mieszkaric6w gminy, 
4) wspierania organizacji pozarzqdowych i podmiot6w realizujqcych 

zadania publiczne w ich dziatalnoSci statutowej, 
5) wsp6ldziatania w pozyskiwaniu Srodk6w finansowych z innych irodet, 

w szczeg6lnoSci z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 



6) wzajemnego informowania siq o planowanych kierunkach dziatalnoici 
i wsp6tdziatania w celu zharmonizowania pracy, 

7) udzielania wzajemnego wsparcia w nawiqzywaniu kontakt6w 
miqdzynarodowych, 

8) tworzenia wsp6lnych zespot6w o chara kterze doradczym, 
9) konsultowania projekt6w akt6w normatywnych dotyczqcych sfery zadari 

publicznych, w dziedzinach dotyczqcych dziatalnoici statutowej, 
l o )  tworzenia wsp6lnych zespot6w o charakterze opiniodawczym oraz 

majqcym na celu inicjowanie podejmowania zadari publicznych. 
11) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich dziatania 

akt6w normatywnych oraz projekt6w zwiqzanych z pozyskiwaniem 
zewnqtrznych 6rodk6w finansowych w dziedzinach dotyczqcych ich 
dziatalnoici statutowej, 

12) umieszczanie na stronie internetowej Urzqdu www.serock.pl, po 
wczeiniejszej akceptacji Sekretarza w zaktadce "Organizacje 
Pozarzqdowe" ogtoszeri lub innych waznych informacji przekazywanych 
przez organizacje. W okien ku t ym za mieszczane bqdq r6wniez 
ogtoszenia kierowane do organizacji pozarzqdowych 

Rozdziat V I  
Priorytetowe zadania publiczne 

Ustala siq na rok 2014 priorytetowe zadania publiczne: 

1) Kultura, sztuka, ochrona d6br kultury i tradycji: 
a)  wspieranie inicjatyw promujqcych osiqgniqcia kulturalne gminy i je j  

mieszkahc6w, 
b) wspieranie inicjatyw majqcych na celu prezentacjq dorobku 

artystycznego mieszkaric6w, 
c) wspieranie organizacji imprez kulturalnych, 
d) wspieranie inicjatyw artystycznych, tw6rczych i hobbystycznych 

mieszkahc6w, 
e )  promowanie osiqgniqC lokalnych artyst6w na arenach krajowych, 
f) upowszechnianie osiqgniqC artystycznych gmin partnerskich, 
g) udostqpnianie obiekt6w gminnych i sprzqtu bqdqcego w posiadaniu 

gminy przy organizowaniu imprez kulturalnych, 
h) wspieranie dziatari zwiqzanych z ochronq zabytkbw, 
i) wspieranie dziatalnoici w zakresie upowszechniania historii gminy 

i j e j  tradycji, 
j) wspieranie inicjatyw majqcych na celu podtrzymywanie tradycji 

narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treic i  
patriotycznych. 

2) Kultura fizyczna, sport i turystyka: 

a)  wspieranie szkolenia dzieci i mtodzieiy w r6inych dyscyplinach 
sportowych, 

b) wspieranie aktywnoici sportowej i rekreacyjnej mieszkaric6w 
gminy, 

c) wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych, 
umozliwiajqcych mieszkaricom gminy aktywne uczestnictwo, 



wnioskodawcy czy zgtaszanego przez niego projektu, nalezy to 
jasno zaznaczyt (np. wpisad ' nie dotyczy '), 

e) podawane informacje winny byd doktadne i wystarczajqco 
szczeg6towe, aby zapewnid jasnoid i czytelnoit oferty, zwlaszcza 
w zakresie sposobu realizacji cel6w. 

4. Wraz z ofertq nalezy przedstawid nastqpujqce dokumenty: 

a) kopiq statutu lub innego dokumentu z kt6rego wynika status 
prawny organizacji, potwierdzonq za zgodnoit z oryginatem, 
opatrzonq aktualnq datq, pieczqciq oraz podpisem osoby 
upowaznionej do sktadania 05wiadczeri woli w imieniu organizacji, 

b) kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sqdowego, innego 
rejestru lub ewidencji, 

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dziatalnoici organizacji 
za ostatni rok jezeli przepisy szczeg6lne wymagajq prowadzenia 
takich sprawozdari przez organizacje. 

5. Ofertq wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczyt 
w zapieczqtowanej kopercie, pocztq lub osobiicie, na adres: 

Urzqd Miasta i Gminy w Serocku 
ul. Rynek 21 
05-140 Serock 

6. Na kopercie nalezy umieicit nastqpujqce informacje 

1) petnq nazwe wnioskodawcy i jego adres, 
2) tytut zadania, 
3) adnotacjq "nie otwierai przed posiedzeniem komisji". 

7. Oferta nadeslana w inny spos6b niz wskazany w ust. 5 (np. faksem lub 
pocztq elektronicznq) lub dostarczona na inny adres nie bqdzie brata 
udziatu w konkursie. 

8. Wszystkie oferty zgloszone do konkursu wraz z zatqczonq do niej 
dokumentacjq pozostajq w aktach urzedu i bez wzgledu na okolicznoici nie 
bqdq zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, 
ani po jego zakoriczeniu. 

9. Oferty ztozone po uptywie terminu podanego w warunkach konkursu 
(niezaleznie od daty stempla pocztowego) zostanq odrzucone i nie bqdq 
braly udzialu w kon kursie. 

10.0dpowiedzialnoiC za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na 
wnioskodawcy i zadne wyjainienia dotyczqce op6inieri wynikajqcych 
z winy wnioskodawcy lub poczty, nie bqdq brane pod uwage. 

11.Wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do 
urzqdu ponosi wnioskodawca. 

1. Przed przystqpieniem do rozpatrywania ofert ustala sie prawidIowoiC jej 
ztozenia stosownie do 512 ust. 5 i 6 programu. 

2. Przed przystqpieniem do oceny merytorycznej dokonuje siq oceny 
formalnej ztozonych ofert w oparciu o nastqpujqce kryteria: 

I) terminow056 ztozenia oferty, 
2) ocena czy zadanie jest przedmiotem dziatalno5ci statutowej oferenta, 



3) ocena czy oferent jest organizacjq pozarzqdowq lub tez innq jednostkq, 
kt6rej celem statutowym jest prowadzenie dziatalnoici pozytku 
publicznego, 

4) zlozenie oferty na formularzu zgodnym z zalqcznikiem n r  1 do 
Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 grudnia 
2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczqcych 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz. U. Z 2011 Nr 6, poz. 25), 

5) podpisanie oferty przez osoby upowaznione, 
6) zawartoSC wymienionych w Programie zatqcznik6w, 
7) zawartoSC informacji o kt6rych mowa w art. 14 ustawy, 
8) informacja o posiadanych kwalifikacjach, doiwiadczeniu kadry oraz 

informacja o odpowiednim zapleczu lokalowym do realizacji zadania, 
9) zawartoSC innych dokument6w1 jezeli byla o nich mowa w ogtoszeniu 

o konkursie. 

3. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje siq nastepujqce kryteria merytoryczne: 

1) przedstawionq kalkulacje koszt6w realizowanego zadania w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania, w tym: 

a) stopieri szczeg6lowoSci i sp6jnoSci przedstawionej kalkulacji 
z zakresem rzeczowym zadania, 

b) czy przewidywane w ofercie wydatki sq  wiarygodne, rzetelne 
i wtaSciwe z punktu widzenia zakresu rzeczowego zadania. 

2) zapewnienie wysokiej jakoici wykonania zadania i kwalifikacje os6b, przy 
udziale kt6rych bqdzie realizowane, w tym: 

a) ocena wiarygodnoSci przedstawionych zatozeri co do jakoSci 
realizacji zadania, 

b) ocena kwalifikacji os6b, przy udziale kt6rych bedzie realizowane 
zadanie. 

3) planowany udzial wtasnych Srodkbw finansowych lub Srodk6w 
pochodzqcych z innych ir6det na realizacjq zadania publicznego 
(procentowy stosunek udziatu wtasnych Srodk6w finansowych lub Srodk6w 
pochodzqcych z innych ir6det na realizacjq zadania publicznego do 
calkowitej kwoty projektu), 

4) planowany wktad rzeczowy, osobowy, w tym Swiadczenia wolontariuszy 
i praca spoteczna czlonk6w, 

5) mozliwoSC realizacji zadania przez wnioskodawcq w szczeg6lnoSci: 

a) dogwiadczenie w realizacji podobnych zadari w poprzednich 
okresach, 

b) mozliwoSC wykonywania zaplanowanych dziatari w przewidzianym 
czasie i przy zaplanowanych kosztach. 

6) analiza i ocena realizacji zleconych zadari w latach poprzednich biorqc pod 
uwage rzetelnoSC i terminowoSC oraz spos6b rozliczenia otrzymanych na 



a) dogwiadczenie w realizacji podobnych zadari (rekomendacje, 
podziqkowania, pisemne poSwiadczenia rzetelnego i terminowego 
wykonania zadania), 

b) ocena osiqgniqd - wykaz zrealizowanych zadari publicznych. 
4. Ogloszenie wynik6w otwartego konkursu ofert zawiera informacje 

o kt6rych mowa w art. 15 ust. 2h ustawy. 

1. Warunkiem zlecenia przez gminq realizowania zadania publicznego oraz 
przekazania Srodkbw z budzetu na jego realizacjq jest zawarcie pisemnej 
umowy, pod rygorem niewaznoici z wnioskodawcq wedlug formularza 
okreSlajqcego je j  wz6r, stanowiqcy zatqcznik Nr 2 do Rozporzqdzenia. 

2. Umowa powinna zawierad w szczeg6lnoici: 

1) oznaczenie stron umowy, 
2) czas trwania umowy, 
3) przedmiot umowy (opis zadania, termin jego wykonania), 
4) wysokoid i terminy przekazywania Srodkbw, 
5) formy i terminy rozliczania Srodkbw, 
6) zapisy dotyczqce sprawowanego nadzoru nad realizacjq zadania 

publicznego, sprawowanego przez upowaznionego przez burmistrza 
kierownika, 

7) zasady zwrotu niewykorzystanej czqici dotacji, 
8) zapisy dotyczqce rozwiqzania umowy oraz wynikajqcych z tego 

konsekwencji, 
9) termin i zakres sprawozdania z wykonania zadania. 
3. Organizacje przyjmujqc realizacjq zadania publicznego zobowiqzane sq do 

jego wykonania w zakresie i na zasadach okreSlonych w umowie, 
odpowiednio o powierzenie lub wsparcie realizacji zadania, a gmina 
zobowiqzuje siq do przekazania na realizacjq zadania i rodkbw publicznych 
w formie dotacji. 

1. Kontrolq i ocenq realizacji zleconego do realizacji zadania publicznego 
dokonuje upowazniony przez burmistrza kierownik wlaiciwego referatu. 

2. Kontrola i ocena realizacji zleconego do realizacji zadania publicznego 
o kt6rym mowa w ust. 1 przeprowadzana jest w zakresie wskazanym 
w art. 17 ustawy. 

3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego okreSlonego w umowie 
nalezy sporzqdzit w terminie okreSlonym w art. 18 ust. 1 ustawy wedlug 
wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 3 do Rozporzqdzenia. 

4. Okresem sprawozdawczym jest rok budzetowy. 

Rozdzial I X  
WysokoSC Srodk6w planowanych na realizacjq programu 

I. Planowana wysokoSd Srodkbw na realizacjq programu wynosi nie mniej niz 
90. OOOzl (slownie: dziewiqtdziesiqt tysiecy zlotych). 



2. Ostateczna wysokoik i rodkdw na realizacjq programu okreilona zostanie 
w uchwale budzetowej Gminy na rok 2014. 

Rozdziat X 
Ocena realizacji Programu 

1. Burmistrz dokonuje oceny realizacji zadah wynikajqcych z programu 
w oparciu o nastqpujqce kryteria: 

1) liczbe otwartych konkurs6w ofert, 
2) liczbe ofert ztozonych w otwartych konkursach ofert, 
3) liczbe organizacji biorqcych udziat w programie, 
4) liczbq zawartych um6w na realizacje zadah publicznych, 
5) liczbe um6w, kt6re nie zostaty zrealizowane (rozwiqzane, zerwane lub 

uniewainione), 
6) liczbq beneficjent6w ostatecznych realizowanych zadah, 
7) wysoko6C Srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacje programu, 
8) wyso koSC 6rod k6w finansowych wykorzystanych na realizacjq programu, 
9) wysoko9C irodk6w finansowych przeznaczonych przez organizacje na 

realizacje zadari publicznych. 
2. W terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. Burmistrz przedtozy Radzie Miejskiej 
sprawozdanie z realizacji programu za rok 2013. 

Rozdzial X I  
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji 

Procedura tworzenia programu : 
1) przygotowanie projektu programu, 
2) przeprowadzenie konsultacji zgodnie z uchwatq o kt6rej mowa w 519 

programu, 
3) sporzqdzenie zestawienia opinii, uwag oraz wnioskbw zgtoszonych 

w trakcie trwania konsultacji oraz ich analiza, 
4) podjqcie przez Radq uchwaty o przyjqciu programu. 

Program powstat przy udziale organizacji pozarzqdowych oraz podmiot6w 
o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w spos6b zgodny z uchwalq 
Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011 r. 
w sprawie okreilenia szczeg6towego sposobu konsultowania z radami 
dziatalnoici pozytku publicznego tub organizacjami pozarzqdowymi 
i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziatalnoici pozytku 
publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczqcych dziatalnoici. 
Zarzqdzeniem Nr 189/B/2013 z dnia 9 paidziernika 2013r. Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock przedstawit do konsultacji projekt programu 
wsp6tpracy Miasta i Gminy Serock na 2014r. z organizacjami 
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar t .  3 ust.  3 ustawy 
z dnia 2 4  kwietn ia 2003 r. o dzia+alnoSci pozy tku  publicznego 



i o wolontariacie (dalej program). Konsultacje przeprowadzone zostaly 
w formie wyrazenia pisemnej opinii, wniosk6w, a takze zglaszania 
propozycji zmian do przedstawionego projektu programu. Konsultacje 
trwaty od 11 paidziernika 2013r. do 8 listopada 2013r. 
W trakcie trwania konsultacji do Urzedu Miasta i Gminy Serock wplynety 
uwagi do przedtozonego projektu programu zgloszone przez 
Stowarzyszenie Sympatyk6w Nowej Wsi oraz Stowarzyszenie Gmina Serock 
lqczy . 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock wyznaczyt na dzieri 2 1  listopada 2013r. 
spotkanie podsumowujqce konsultacje. Spotkaniu przewodniczyl Zastepca 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan J6zef Zajqc. Ponadto, w spotkaniu 
udziat wzieli Sekretarz Miasta i Gminy Serock Pan Tadeusz Kanownik, 
Kierownik Referatu Obstugi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych Pan Rafal 
Karpiriski, przedstawiciele Stowarzyszenia Sympatyk6w Nowej Wsi Pani 
Irena Buczyriska oraz Pan Dariusz Stradomski oraz Pani Justyna 
Matuszews ka - Prezes Stowarzyszenia Gmina Serock lqczy. 
W wyniku konsultacji treSC przedtozonego projektu Programu u1egl.a 
zmianie polegajqcej na wykreileniu z t re ic i  fj 7 pkt. 2 i 3 zapisu "lub 
wynajecie na preferencyjnych warunkach". Oznacza to, iz nowe brzmienie 
ww. przepisu nie pozostawia wyboru formy pomiedzy uzyczeniem, 
a wynajeciem na preferencyjnych zasadach nieruchomoSci lub/i rzeczy 
ruchomych stanowiqcych wlasnoSC gminy. Szczeg6towe informacje 
dokumentujqce przebieg konsultacji Programu zawarto w uzasadnieniu 
do projektu uchwaty w sprawie uchwalenia na 2014 rok programu wsp6ipracy 
Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnoici 
pozytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozdzial X I1  
Tryb powotywania i zasady dziatania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

Kazdorazowo w zwiqzku z ogtoszonym konkursem ofert na wykonywanie 
zadari publicznych wynikajqcych z niniejszego programu Burmistrz 
powotuje komisje konkursowq, w kt6rej sklad wchodzq, z zastrzezeniem 
ust. 2: 

zastepca burmistrza, 
sekretarz, 
skarbnik, 
kierownik wtaSciwego merytorycznie referatu urzedu (jednostki 
organizacyjnej gminy) lub osoba przez niego wskazana, 
przedstawiciel wtaSciwej merytorycznie komisji rady, 
osoby wskazane przez organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy, z wytqczeniem os6b wskazanych przez organizacje 
pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorqce 
udziat w konkursie. 

Komisja konkursowa moze dziataC bez udziatu os6b o kt6rych mowa w ust. 
1 pkt 6 w sytuacji wskazanej w art. 15 ust. 2da ustawy. 



3. W sktad komisji konkursowej moze wchodzid z gtosem doradczym osoba, 
kt6ra w zwiqzku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistycznq wiedze 
w dziedzinie obejmujqcej zakres zadari podlegajqcych konkursowi 

4. W posiedzeniu komisji konkursowej w cze9ci dotyczqcej otwarcia ofert 
i ujawnienia ich treSci mogq uczestniczyd, bez prawa gtosowania, 
przedstawiciele zainteresowanych organizacji. 

Komisja konkursowa zwotywana jest w terminie okre9lonym w ogtoszeniu 
o otwartym konkursie ofert. 
Komisja wybiera ze swego sktadu Przewodniczqcego Komisji oraz 
Wiceprzewodniczqcego. 
Przewodniczqcy Komisji przewodniczy obradom Komisji i reprezentuje jq 
na zewnqtrz. 
Przewodniczqcy Komisji prowadzi je j  obrady oraz ustala tryb i terminarz je j  
pracy. 
Do obowiqzk6w Wiceprzewodniczqcego Komisji nalezy w szczeg6lno5ci 
zastepowanie Przewodniczqcego w razie jego nieobecnoSci oraz 
wykonywanie innych czynnoici z jego upowaznienia. 
Cztonkowie Komisji petniq swoje funkcje nieodptatnie. 
Posiedzenie Komisji jest wazne, jezeli bierze w nim udziat co najmniej l/2 

sktadu Komisji. 
Opinia Komisji wyrazana jest zwyktq wiekszoSciq gtos6w, a w przypadku 
r6wnej liczby gtos6w decyduje gtos Przewodniczqcego Komisji. 
Przewodniczqcy Komisji Konkursowej przedktada Burmistrzowi 
zaopiniowane oferty w celu podjecia decyzji w sprawie przyznania dotacji. 

Cztonkowie Komisji Konkursowej przed rozpoczeciem pracy komisji sktadajq 
ustne oswiadczenie do protokotu, ze nie sq  cztonkami organizacji, kt6ra ztozyta 
oferte kon kursowq. 

1. Komisja Konkursowa po otwarciu kopert sporzqdza zbiorcze zestawienie 
ztozonych ofert na realizacje zadania publicznego na formularzu 
stanowiqcym zatqcznik n r  1 do programu. 

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej ka idej  ze zlozonych ofert 
wypetniajqc formularz oceny formalnej, kt6rego wz6r stanowi zatqcznik nr  
2 do programu. 

3. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest przez Komisje Konkursowq 
na formularzu oceny merytorycznej, kt6rego wz6r stanowi zatqcznik n r  3 
do programu. Wyniki ocen przedstawia sie w zbiorczym formularzu oceny 
merytorycznej, kt6rego wz6r stanowi zatqcznik n r  4 do programu. 

4. Najkorzystniejszq ofertq bedzie ta oferta, kt6ra uzyska najwiekszq liczbe 
punkt6wI nie nizszq jednak niz 50% wszystkich mozliwych do uzyskania 
punkt6w. 

5. W sytuacji gdy wptynela jedna oferta, uwaza siq ze jest ona korzystna 
jezeli uzyskata liczbe punkt6w nie nizszq niz 50% wszystkich mozliwych 




















