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Uchwata Nr XXVII173/20 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 23 pazdziernika 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu wspotpracy Gminy Somianka 
z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami prowadz~cymi 

dziatalnosc pozytku publicznego na rok 2021 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 

samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz. 713, z p6zn. zm.) oraz art. 5a 
ust . 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego i 0 

wolontariacie (Oz. U. z 2020 r. poz. 1057) - Rada Gminy Somianka uchwala, 
co nast~puje: 

• § 1. Uchwala si~ na rok 2021 Roczny Program wsp6tpracy Gminy 
Somianka z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzqcymi dziatalnosc pozytku publicznego, 0 kt6rych mowa w ustawie z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie, 
stanowiqcy zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 

• 



Roczny Program 

wsp6fpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarzC\dowymi oraz 


innymi podmiotami prowadzC\cymi dziafalnosc pozytku publicznego na rok 2021 


Rozdziaf 1 

Postanowienia og61ne 

§ 1. lIekroc w niniejszym Programie jest mowa 0: 

1) ustawie - rozumiec ustawE? z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 

dziafalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie U. z r. poz. 1057); 

2) pozytku publicznego - nalezy przez to rozumiec dziatalnosc 
spofecznie uzytecznq, prowadzonq organizacje pozarzqdowe w zadari 
publicznych okreslonych w ustawie; 

• 3) dotacji nalezy przez to dotacje w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. 
e oraz 1 ustawy z dnia sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. z 2019 r. 

869, z p6zn. zm.); 

4) konkursie - nalezy przez to rozumiec otwarty konkurs o ktorym mowa w 
art. 11 2 ustawy; 

5) komisji konkursowej - nalezy to rozumiec komisjE? pOWOfanq W6jta 
Gminy Somianka w dokonania wyboru ofert; 

6) Programie nalezy to rozumiec Roczny Program Wspo+pracy Gminy 
Somianka z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi 
dziafalnosc pozytku publicznego na rok 2021; 


7) Gminie nalezy GminE? Somianka; 


8) Radzie Gminy - to rozumiec RadE? Gminy Somianka; 


9) W6jta Gminy nalezy przez to rozumiec Wojta Gminy Somianka. 


• Rozdziaf 2 

Cel gf6wny i cele szczeg6fowe programu 

§ 2. Celem gt6wnym Programu efektywne wykorzystanie spotecznej 
aktywnosci w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb spofecznych mieszkaric6w Gminy oraz 
wsparcie rozwoju obywatelskiego. 

§ Cel gtowny Programu jest realizowany cele szczegofowe, w postaci: 

1) poprawy jakosci zycia mieszkaric6w; 

racjonalne wykorzystanie publicznych srodkow finansowych kierowanych do 
pozarzqdowego; 

3) zwiE?kszenie udziafu mieszkaricow w rozwiqzywaniu lokalnych problemow; 

4) budowanie spoteczeristwa obywatelskiego aktywizacjE? 
lokalnej. 

Rozdziaf 3 

wsp6fpracy 

§ 4. Wsp6tpraca Gminy z organizacjami pozarzqdowymi odbywa siE? na zasadach: 



1) pomocn Gmina powierza organizacjom pozarzqdowym i innym 
podmiotom realizacj~ zadan wtasnych, a one ich wykonanie w 
ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. Samorzqd oczekuje od 
samodzielnego wzmocnienia swoich zasob6w kadrowych, materialnych i finansowych. 
Budzet Gminy nie powinien stanowic jedynego zr6dta finansowania organizacji; 

suwerennosci stron - pozarzqdowe i inne podmioty 
swojq odr~bnosc i n pozarzqdowe i inne podmioty 

prawo do rozwiqzywania problem6w spotecznych; 

3) partnerstwa oraz organizacje inne podmioty 
r6wnoprawnymi partnerami w definiowaniu problem6w spotecznych, sposob6w 
ich rozwiqzywania oraz realizacji publicznych, 

4) efektywnosci - Gmina zlecaniu publicznych dokonuje wyboru 
najbardziej korzystnego wydatkowania srodk6w publicznych z zachowaniem 
wymog6w okreslonych w ustawie 0 finansach publicznych; 

5) uczciwej konkurencji - Gmina zobowiqzuje do traktowania 
wszystkich podmiot6w ubiegajqcych si~ 0 realizacji publicznego, 
opartego na kryteriach merytorycznych i ekonomicznych; 

6) - Gmina udost~pnia organizacjom i innym podmiotom • 
wszelkie informacje zamiar6w, cel6w i wysokosci srodk6w zaplanowanych w 

na wsp6tprac~ z organizacjami oraz 0 kryteriach i sposobie oceny projekt6w. 
Organizacje pozarzqdowe i inne podmioty udziat w Programu 
udost~pniajq Gminie dane dotyczqce struktury organizacyjnej, funkcjonowania, 
prowadzenia nie dziatalnosci statutowej oraz sytuacji finansowej. 

o{oz:dzial 4 

Zakres przedmiotowy wsp6fpracy 

§ 5. Wsp6tpraca z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami odbywac si~ 
b~dzie w zadan publicznych okreslonych wart. 4 w w 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

2) kultury, ochrony kultury i narodowego. 

Rozdziaf 5 •
Formy wspOfpracy 

§ 6. Wsp6tpraca Gminy z organizacjami pozarzqdowymi i innymi podmiotami 
b~dzie miata nast~pujqce formy: 

1) realizacji publicznych, 0 kt6rych mowa w Rozdziale 6 Programu; 

publikowanie informacji dotyczqcych podejmowania dziatan obj~tych Programem 
na gminnej stronie internetowej; 

3) prawo udziatu nr""'OrlCT~ pozarzqdowych i innych podmiot6w 
w sesjach Rady Gminy i Komisji Rady Gminy; 

4) uzgadnianie z przedstawicielami organizacji pozarzqdowych i innych podmjot6w 
kierunk6w dziatan, priorytet6w, opracowanie listy publicznych do 

w drodze konkursu ofert; 

5) konsultowanie projekt6w akt6w normatywnych w dotyczqcych 
dziatalnosci statutowej 

6) formy obejmujq: 



... 

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkan przez organizacje 

pozarzqdowe i inne podmioty, w tym min. bezptatne udost~pnianie sali konferencyjnej 
Urz~du Gminy i pomieszczen w swietlicach wiejskich , uzyczanie sprz~tu , 

b) w miar~ mozliwosci udost~pnianie teren6w gminnych do realizacji 
przedsi~wzi~c, 

c) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarzqdowym i innym podmiotom 
wsp6tpracujqcym z Gminq, kt6re ubiegajq si~ 0 dofinansowanie z innych zr6det niz budzet 
Gminy; 

d) wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalist6w pracujqcych w samorzqdzie i 
organizacjach pozarzqdowych oraz innych podmiotach , 

e) wspieranie w ubieganiu si~ 0 pozyskiwanie srodk6w finansowych z innych zr6det 
niz budzet Gminy, w tym z funduszy europejskich , 

f) promowanie dziatalnosci organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w, 
uczestniczqcych w realizacji Programu . 

• 
§ 7. Powierzenie i wspieranie odbywa si~ na zasadach okreslonych w ustawie, po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert - chyba, ze przepisy odr~bne stanowiq 
inaczej . 

Rozdziat 6 

Priorytetowe zadania publiczne 

§ 8. Za zagadnienie priorytetowe w 2021 r. uznaje si~ : 

1) upowszechnianie zajf1c sportowych wsr6d mieszkanc6w Gminy; 

2) edukacjf1 kulturalnq i wychowanie przez sztukf1 dla dzieci i mfodziety lub 
propagowanie wsr6d mieszkanc6w Gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych d6br 
kultury naszego regionu, w tym m.in . propagowanie kuchni regionalnej. 

§ 9. Lista zagadnien priorytetowych, 0 kt6rych mowa w § 8, moze zostac 
rozszerzona 0 inne zadania sposr6d okreslonych wart. 4 ustawy na wniosek W6jta lub 
organizacji pozarzqdowych i innych podmiot6w w drodze zmiany niniejszej Uchwaty. 

Rozdziat 7 

• Okres realizacji Programu 

§ 10. Program b~dzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r. 

Rozdziat 8 

Spos6b realizacji Programu 

§ 11. 1. Program b~dzie realizowany we wsp6tpracy z organizacjami 
pozarzqdowymi i innymi podmiotami przez poszczeg61ne stanowiska pracy 
odpowiedzialne za dany zakres dziatan, w szczeg61nosci poprzez: 

1) zlecenie realizacji zadan publicznych, poprzez powierzanie wykonywania zadan, 
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji; 

2) wsp61ny udziat w wykonywaniu zadan 0 charakterze pozafinansowym. 

2. Po uchwaleniu Programu , na stronie internetowej Gminy www.somianka.pl . w 
zaktadce "organizacje pozarzqdowe", kazdorazowo zamieszczane b~dq informacje 0 

planowanych przedsi~wzi~ciach zwiqzanych z realizacjq Programu. 

http:www.somianka.pl


Zlecanie realizacji zadan organizacjom pozarzqdowym i innym podmiotom' .. 
odbywac sit; bt;dzie w drodze przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, chyba, 

przepisy przewidujq inny tryb zlecania. 

4. Otwarty konkurs ofert bt;dzie w 13 - 15 ustawy. 

Na wniosek organizacji pozarzqdowej lub innego podmiotu realizacji 
zadania nastqpic z pominit;ciem otwartego konkursu ofert na okreslonych 
w 1 ustawy. 

Rozdziat 9 
Wysokosc srodk6w planowanych na realizacj~ Programu 

§ 12. Wysokosc srodk6w finansowych planowanych w Gminy na 
realizacjt; Programu wynosi 10.000,00 

Rozdziat 10 

Spos6b realizacji Programu 

§ 13. realizacji Programu dokonywana bt;dzie wedtug nastt;pujqcych 
ik6w: 

1) ofert ztozonych w otwartych konkursach 

2) um6w na zadania publicznego; 

3) liczba um6w zerwanych lub uniewaznionych; 

4) , kt6rych zlecono organizacjom pozarzqdowym; 

5) wysokosc kwot udzielonych w poszczeg61nych obszarach zadaniowych; 

liczba realizowanych zadan; 

liczba pozarzqdowych zadania publiczne w oparciu 0 

§ 1 Organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty mogq wnosic ne uwagi 
dotyczqce realizacji Programu do konca marca 2021 roku. 

Rozdziat 11 

Informacja 0 sposobie tworzenia Programu oraz 0 przebiegu konsultacji 

§ 1 1. Projekt Programu przygotowat W6jt. 

zostat na stronach internetowych Gminy .:..:...:;..;;...;;..;;..;...:::;..;::;..;:..:..:..:..:::;;..:...:.;:..=.:.;;::;..;;' 

oraz na tablicy ogtoszen Urzt;du Gminy w dniach od 16 
r. 

3. pozarzqdowe oraz inne podmioty mogty wnosic uwagi i propozycje 
w ciqgu 14 dni od dnia 

Po iu uwag i propozycji projekt Programu przedstawiony zostat pod 
Rady Gminy. 

5. Konsultacje Programu przeprowadzone zostaty 
Rady Gminy Somianka z d 6 grudnia 2010 r. w sprawie la 
sposobu konsultowania rocznych program6w wsp6tpracy Gminy Somianka z 
organ pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi dziatalnosc pozytku 
publicznego nik Urzt;dowy Woj. Maz. z 2010 r. Nr 213, pOZ. 7199). 



Rozdzial12 

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

§ 16. 1. Komisj~ konkursowq do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 
powotuje W6jt. 

2. W sktad komisji wchodzq przedstawiciele wskazani przez W6jta oraz 
przedstawiciele organizacji pozarzqdowych lub innych podmiot6w wskazani przez 
organizacje pozarzqdowe lub inne podmioty nieuczestniczqce w danym konkursie. 

3. Cztonkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu si~ z 
wykazem ztozonych ofert, podpisujq oswiadczenia w trybie ustawy oraz kodeksu 
post~powania administracyjnego, iz nie podlegajq wykluczeniu w pracach komisji. 

4. Cztonkowie komisji na pierwszym posiedzeniu wybierajq sposr6d siebie 
przewodniczqcego i wiceprzewodniczqcego komisji. 

5. Dla waznosci posiedzenia konieczna jest obecnosc, co najmniej 50 % sktadu jej 
cztonk6w, w tym przewodniczqcego lub wiceprzewodniczqcego. 

6. Komisja w pierwszej kolejnosci sprawdza, czy oferty spetniajq warunki formalne e okreslone w ustawie oraz w ogtoszeniu 0 otwartym konkursie ofert. 

7. Oferta zawierajqca braki formalne moze zostac uzupetniona przez oferenta w 
terminie okreslonym przez Komisj~ . Nieuzupetnienie oferty w terminie b~dzie skutkowac 
odrzuceniem oferty bez rozpatrzenia . 

8. Po dokonaniu oceny formalnej, Cztonkowie Komisji dokonujq merytorycznej 
oceny ofert, wedtug kryteri6w okreslonych w otwartym konkursie ofert. 

9. Ocena merytoryczna kazdej oferty dokonywana jest niezaleznie przez kazdego z 
cztonk6w Komisji. 

10. Komisja po zakonczeniu prac sporzqdza protok6t, wraz z podaniem wynik6w 
konkursu , kt6ry przedstawia W6jtowi do zatwierdzenia . 

11 . Zatwierdzenie protokotu przez W6jta stanowi podstaw~ do zawa cia umowy. 

Krzysztof Ja f akowski 
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