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, ? ł Załącznik do uchwaĘ Nr LIII/384/2O7O Rady Miejskiei w WLłowie z dnia 37 sierpnia 2o7or.

,/ \ FORMULARZ DO KOSULTACJI
\ projektu aktu prawa miejscowego
\ w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej

1 wskazanie proiektu prawa mieiscoweqo, którv iest konsultowanv

Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w aft. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
na rok 2021.

2 Wskazanie zapisu w projekcie uchwały, który wymaga zmiany
(należv wpisać dosłowne brzmienie przepisu)
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Rozdział II.
Cel główny i cele szczegółowe programu . Należy dodać zapis:
§ 5. Realizatorzy Programu
Rozdział V
Formy współpracy dodaó należy punk 12
Rozdział VIII
Sposób realizacji programu

§10

l.Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwarĘch
konkursów ofeĘ ogłaszanych przez Burmistrza na zasadach określonych w ustawie.

3 Proponowane brzmienie zapisu Iub treść nowego przepisu

1 § 5. Realizatorzy Programu

1. Rada Miejska ijej Komisje w zakresie:
1) planowania i wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy oraz priorytetów w sferze
współpracy
Gminy z organizacjami,
2) utrzymywania kontaktów pomiędzy merytorycznymi Komisjami Rady a organizacjami,
realizującymi
zadania w obszarach działań Komisji,
3) konsultowanie problemów oraz zadań stanowiących przedmiot prac komisji stałych,4) uchwalanie Programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi i
przyjmowanie
sprawozdania z jego realizacji zgodnie z art. 5a ustawy.
2. Burmistrz w zakresie:
1) realizacji poliĘki społecznej i finansowej wyĘczonej przez Radę,
2) realizacji zadań wynikających z Programu, w tym m.in.:
a) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych Gminy poprzez ogłaszanie ohłarĘch
konkursów
ofeft w celu powierzenia lub wsparcia realizacji zadania i przekazania na ten cet odpowiednich
środków
finansowych w ramach budżetu,
b) kontroli i oceny stanu realizacji zleconych zadań organizacjom pod wzgtędem efelćywności ijakości ich

:;1 lffil'.#ńiria' naa z ie ioczn ego sprawozd a n ia z rea l i za cj i prog ra m u.
3. Biura merytoryczne Urzędu Miasta w zakresie:
1) sprarłÓUaBFil'i':nadzarfu''.ńad organizacją współpracy z organizacjami - Pełnomocnik ds.
organizacji
pozarządowych,
2) ochrony i promocji zdrowia (w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia
2O11 r. o działalnoŚci leczniczej) , pomocy społecznej (w łm pomocy rodzinom i osobom w
trudnej
sytuacji Życiowej oraz wyrównywania szans Ęch rodzin i osób), działatności na rzecz osób w
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Wieku
emerytalnym, a także osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz dzieci i młodzieży ( w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży), działalności na rzeez rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka, jak również przeciwdziałaniu uzależnieniom i
patologiom
społecznym, promocji i organizacji wolontariatu - Biuro Spraw Społecznych i Zdrowia,
3) kuItury fizycznej i turysĘki, krajoznawstwa, kuItury i sztuki, podtrzymywania i
upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kuIturowej;
bieżącej współpracy z organizacjami oraz monitorowania realizacji Programu - Biuro Promocji,
KuItury,
Sportu iTurystyki,
4) w zakresie wynikającym z potrzeb - poszczególne biura merytoryczne Urzędu Miasta i osoby
na
samodzielnych stanowiskach.
4. organizacje pozarządowe- zgłoszone w rejestrach ich organy lub określony w regulaminie
przedstawiciel
reprezentujący dany podmiot.

punkt 12.
Zapewnienie specja!istycznego punktu doradczego i informacyjnego dla organizacji
pozarządowych, który zapewni pomoc merytoryczną księgową , szkoleniową.

Rozdział VIII
Sposób realizacji programu

§10

1.Zlecanie organizacjom reaIizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych
konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza na zasadach określonych w ustawie.
(należy dodać)
Wyniki konkursu są publikowane w BiuleĘnie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Gminy Wołów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wołów, z podaniem otrzymanej punktacji
ofert , ilość uzyskanych punktów oferĘ wrazz kwotądofinansowania .

4 uzasadnienie wprowadzonvch zmian

Wprowadzenie proponowanych zmian wnosimy na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2OO3 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz analizie programu współpracy
proponowanego przez Gminę Wołów.
Uzupełniając brak zapisów , tak ważnych w działalności dla organizacji pozarządowych i ich

braku, we współpracy zaproponowanej przez Gminę Wołów, Wnosimy o uwzględnienie
proponowanych zmian , aby ułatwić i wzmocnić ich działalność w inicjowaniu aktywności
społecznej, oraz obiekĘwnym podziale środków publicznych.
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