
ZARZĄPZENIE Nr 0050.239.2021
BI]RMISTRZA MIASTA KOCK

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnlłn (Dz.U. z 2021 r.

poz, 1372, z p6źn zm.), §3 ust. l i 2 uchwały Nr IIV14/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 10 grudnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poĄ,tku publiczrrego lub
orgańzacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożl,tku publicmego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji Pz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 12, poz. 300).
zarządza się, co nastęuj e:

§1
Przeprowadza się konsultacje roczlego progmmu wspóĘracy Gminy Kock z orgańzaclarń

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionlłni w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 r., zwanego dalej ,programem".

§2
Konsultacje przęrowadza się w celu poznania opińi organizacji w zakesie projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dolyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza
się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar gminy Kock.

§3
Projekt programu zostanie zamieszczony w:
1) Biuletyrie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kocku;
2) na stronie intemetowej Urzędu Miejskiego w Kocku;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kocku.

§4
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) pisemnego wyrażańa opinii i uwag na temat projektu uchwały, składanych w sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Kocku;
2) opinii i uwag przesyłanych za pośrednictwem pocży elektronicmej na adres Urzędu Miejskiego

w Kocku z.burmistrza@kock.pl.

§5
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 19 paździemika 2021r. do dnia 03 listopada 2021 r.

§6
Osobą odpowiedzialrnąza przeptowadzenie konsultacji jest Zastępca Burmistrza.

§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§8
Zarządzenie wchodzi w Ącie z dniem podpisania.

Burmistrz MiaŁta K9!_ .
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UCHWAŁA Nr ......./2021
RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia .. listopada 2021 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock
z organiaacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pld, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzię
gminnym (Dz. U. z202| r. poz. 1372, zpóźn. zm.), art.5a ust. l i 4 ustawy z dnta24
kwietnia 2003 r. o działalności poĄrtku publicznego i o wolontańacie (Dz. U. z
2020r. poz. 1057, zpóżIl. zm.) Rada Miejska w Kocku uchwala, co nastęuje:

Uchwala się ,,Roczny program łrpałp*"y Gminy Kock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art, 3 ust, 3 ustawy o działalności
pozytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r,", stanowiący zńącznlk do
niniejsŻej uchwały.

§2
Wykonanie uchwĄ powierza się Burmistrzowi Miasta Kock.

§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Lubelskiego i wchodzi w żrycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



Załącznik do uchwaĘ Nr / /2021Rady Miejskiej wKockuz dnia.. listopada 202l r. w sprawie uchwalenia rocznego
prograrnu wspóĘracy Gminy Kock z organizacjami, pozarządowymi ofaz podmiotami wl. nienionlłrrri W ań. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożYku publicznego i o wolontariacie na 2022 r .

Roczny program w§półpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami rrYmienionymi w art. 3 u§t. 3 u§tawy o działalności poż},tku publicznego

i o wolontariacie na 2022 r.

§1
Ilekroć w Programie jest mowa o:

t) ,,ustawie" - rozumie gię przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci poŻytku
publicznego i o wolontańacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 7057 , z późn. ni.);
2) ,, Gminie" - tozumie się przez to Gminę Kock;
5) ,,konkursie" -rozumie sięprzezto otwarty konkurs ofert, o którym mowa w ań. 11 ust. 2iw art.

13 ustawy.

§2
Celem głównyn współFacy samorządu z organizaąami pozarządowymi oIM podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy jest poprawa jakości życia mieszkńców Gminy Kock oraz
tworzenie-waruŃów do ich peŁriej§zego uczestnictwa w życiu publiczrym,

§3
Celami szczegółowymi programu są

1) promowanie społeczeństwa obywatelskiego popfzez wspiefanie aktywności mieszkńców
Gminy;

2) tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania
nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich;

3) otwarcie na innowacyjnośó oraz konkurencinośó poplzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy wystą)ienia z ofertą
realizacji konkretnych zadń publicznych;

4) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich
realizacji organizacji pozauądowych oraz podmiotów wymienionych w ań. 3 ust, 3 ustawy;

5) wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej.

§4
WspóĘraca Gminy z organizaĄatrti pozarządowyni opiem się na następujących zasadach:

1) zasada pomocniczości - Gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wynienionym w art. 3 ust, 3 ustawy, w łealizacji zadń pńlicznych
niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje
zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny i terminowy;
2) zasńa suwerenności stron - Gmina i orgarizacje pozarządowe oru podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy nie narzucają sobie nawzajern zadań, szanując swoją
autonomią mogą natomiast zg]aszać wzajenrne Fopozycje i deklaracje, gotowośó
wysłuchania propozycji drugiej strony;
3) zasada partnerstwa - w§półpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowpi otv
podmiotami wymienionlłni w art. 3 ust. 3 ustawy oparta jest na obopólnych korzyściach,
woli i chęci wzajemnych dzińań, współdziałaniu na ruecz rozwiryyrlvania lokalnych
problemów m.in. w: uczestrrictwie orgańzacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów
mieszkńców, sugerowaniu zakresu wspóĘracy, proponowaniu standardów usfug
ś w i adczon ych pr zez or ganizacje;
4) zasada efektywności - Gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w aft. 3 ust. 3 ustawy w celu prowadzerria nowatorskich i
bardziej skutecznych dzińan, dĘąc do osiągnięcia możliwie najlęszych efektów w



reallzacji zadń publicznych1'
5) zasada uczciwej konkurencji - zarówno Gmina, jak i organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymierrione w ań. 3 ust. 3 ustawy działńą zgodrlle z prawem i dobrymi
ńyczajun|'
6) zasada jawności - procedury postępowania przy realizacji zadń publicznych przez
organizaĄe pozarządowe oraz podmioty wymienione w art, 3 ust. 3 ustawy, sposób
udzielania oraz wykonania zadania są jawne; dotyczy to w szczególności udostęniania
organizacjom przez Gminę informacji o celach, kosźach i efektach wspóĘracy, a także
środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na wspóĘacę z organizacjarni
pozarządowyni i podmiotami wymienionymi w art, 3 ust, 3 ustawy oraz Ę,teriach oceny
pĄektów. Zasada ta obliguje również do udostęniania Gminie danych dotyczących
strukfury organizacyjnej, sposobu fuŃcjonowania, prowadzerria działainości statutowej
oraz sytuacj i finansowej.

§5
Przedmiotem wspóĘracy Gminy z orgańzacjatni pozarządowyni oraz podmiotami

wymienionyni w art. 3 ust. 3 ustawy jest realizacja zadń w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeci:wdzłlńaria uzależnieniom i
patologiom społecznym, działalności l|a rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagtożonych wykluczeniern społecznym, promocji zatrudnienia i Ńtyvvizacji zawodowej,, kultury,
edukacji, oświaty i wychowania.

§ó
WspóĘraca z organizacjarni pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art, 3 ust, 3

ustawy odblłłać się będzie poprzez nastęujące formy:
1) zlecanie organizacjom pozmządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3

realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;
2) wzajemne informowanie się o planowanych kieruŃach działalności;
3) konsultowani e z organizacjNni pozarządowlmri oraz podmiotami wymienion},rni w art. 3

ust. 3 pĄektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacj i;

4) konsultowanie projektów aktów normatylvnych dotyczących sfery zadań publicznych, o
któĘ mowa w afi. 4, z rudami działalności pożlku publicznego, w przypadku ich
utworzenia ptzez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

5) zawieranie i realizację umów i porozumień partnerskich.

§7
W 202ż r. priorytetowymi zadaniami publicznymi są
I) orgańzacja zajęć rekreacyjnych i spońowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) organizacja zawodów i rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, imprez
sportowo - rekreacyjnych o charakterze masowym;
3) aktylvizacja zawodowa osób nięełnosprawnych;
4) dzińalnośó rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób
niepełnosprawnych;
5) przeciwdziałarie patologiom społecznym i rozwiąywanie problemów alkoholowych;
6) orgarizacja wydarzń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności: konceńów, wystęów
ańystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, prelekcji;
7) dzińalność l7a rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznlłn;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.



§8
Roczny program współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w ar1. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie obowiązuje w 20ż2 r,

§9
Realizacja programu nastęuje poprzez:

l) wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
w},rnienione w art. 3 ust. 3 prowadzące działalnośó statutową w danej dziedziniq'

2) powierzanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wynienionym w ań. 3 ust. 3 prowadzącyn działalnośó statutową,ł danej dziedzinie;

3) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wynienionyn w art. 3 ust, 3

ustawy, z pominięciem otwartogo konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o
charakterze lokalnlłn lub regionalnym, spełniającego łącznie nastęujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza
kwoty 10.000 zł;

b) zadanie publiczne ma być realizowane w okesie nie dfuższym niż 90 dni.

§10
Na realizację Rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządovłymi oraz
podmiotami wymienion}łni w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 20ż2 r. GminaKock przeznacza 5.000 zł.

§11
Dokonując oceny realizacji programu bierze się pod uwagę:

1) liczbę otwartych konkursów ofert;
2) liczbęofert złożonych w otwańych konkursach ofert;
3) liczbę umów zawartych na realtzacjęzadania publicznego;
4) liczbę umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane 1ub unieważnione);
5) liczbę zadń, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym olaz podmiotom

w},rnienion}ryn w art. 3 ust. 3 ustawy w oparciu o środki budżetowe;
6) wysokość budżetowych środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowlłn

oraz podmiotom wymienionyn w art. 3 ust. 3 ustawy w poszczególnych obszarach
zadaniowych;

7) liczbę beneficjentów realizowaflych zńń;
8) liczbę organizaĄi pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe;
9) liczbę porozumień i umów partnerskich zwatlych i realizowanych przez Gminę z

organizacj ami pozarządowymi,

§12
Przygotowanie Programu objęło realizację nastęuj ącycll dzińań,.

1) po opracowaniu projekt Programu został skierowany do konsultacji poprzez publikację w
BIP Urzędu Miejskiego w Kocku, na stronie intemetowej Gminy Kock oraz na tńIlcy
ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego. Organizacje nie wniosły uwag do projekfu
Programu ani propozycji znian jego zapisów;

2) Program został stworzony na bazie pĄektu Programu konsultowanego z organizacjarni
funkcjonuj ącyni na terenie Gminy;

3) uwagi i opinie do projektu Programu można było zg}aszaó pisemnie, za pośrednictwem
poczty elektronicnrcj na adres z.burmistrza@kock.p1 lub bezpośredni o w Urzędzie
Miejskim w Kocku ;

4) z przebiegl konsultacji sporządzony został protokół o temacie, terminie i wyniku



konsultacji;
5) przedłożenie pĄektu Programu na sesji Rady Miejskiej w Kocku celem uchwalenia;
6) podjęcie przez Radę Miejską w Kocku uchwały przyjmującej Program,

§13
1, Burmistrz w drodze znządzeńa powołuj e komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym
konkursie ofert.
2. Do każdego konkursu powoĘwana jest odrębna komisja konkursowa,
3. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 człotków, na czele komisji stoi przewodniczący.
4. Komisje podejmują decyzje większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje
glos przewodniczącego komisji.
5. Po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofeń każdy członek komisji konkursowej dokonuje
indylvidualnie puŃtowej oceny w skali od jednego do dziesięciu puŃtów zgodnie ze wskźnikami
określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
6. Ostateczna ocena merytoryczna oferty jest średnią arlmetyczną ocen po§zczególnych członków
komisji.
7 . Z prac komisji sporządzany jest protokół. Protokół powini ęn zawieraó:

1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
2) liczbę zgłoszonych ofeń;
3) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;
4) wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom koŃursu lub złożonych po terminie;
5) ilość punktów ptzyznaulalych przez poszczególnych człoŃów komisji oraz o§tateczną
ocenę merytoryczną oferty;
ó) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji;
7) podpisy członków komisji.

8. Protokół z prac komisji konkursowej zawierający wyniki oceny oferr oraz propozycja
rozstrzygrrięcia konkursu zostaną przedstawione Burmistrzowi, który dokona ostatecznego wyboru
i zdecyduje o wysokości dotacji.
9. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygrrięcia konkursu ofert.


