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UCHWAŁA NR 0007.35.2019
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.1)), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2019 r., poz. 51), wprowadza się następujące zmiany:
1. Zapis § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Współpraca między Gminą, a organizacjami będzie prowadzona przez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w ramach organizowanych
otwartych konkursów ofert, które może mieć formy:
a) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji;
b) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.
2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami
określonymi w art. 19a ustawy;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
4) tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji oraz przedstawiciel Gminy;
5) udostępnianie w miarę możliwości obiektów sportowych i lokali należących do jednostek
organizacyjnych Gminy, na działalność statutową, organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych
i sportowych o charakterze działalności pożytku publicznego;
6) zawieranie umów partnerskich w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć”.
2. Zapis § 15 otrzymuje brzmienie:

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U.: z 2018 r., poz. 650, 723 i 1365; z 2019 r.,
poz. 37.
2)
Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszenia w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
1)
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„§ 15. W terminie do dnia 31 maja 2020 r., Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie zamieszczone na
stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwieńsk i w Biuletynie Informacji Publicznej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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