
 

 

UCHWAŁA NR IV/50/2019 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

o zmianie Uchwały Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań w sprawie: programu współpracy Gminy 

Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/95/2018 Rady Miasta Żagań z dnia 19 października 2018 r. w sprawie: programu 

współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 2 skreśla się wyrazy "w szczególności"; 

2) § 11 otrzymuje brzmienie: 

"1. Miernikiem efektywności Programu będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności: 

1) liczby ogłoszonych otwartych konkursów ofert i liczby złożonych ofert; 

2) liczby podmiotów realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności; 

3) liczby zleconych zadań w trybie pozakonkursowym; 

4) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych; 

5) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań; 

6) łącznej wysokości środków finansowych zaangażowanych przez podmioty w realizację zadań 

publicznych na rzecz mieszkańców. 

2. Burmistrz Miasta Żagań do dnia 31 maja 2020 r. złoży Radzie Miasta Żagań sprawozdanie z realizacji 

niniejszej uchwały oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej"; 

3) § 13 otrzymuje brzmienie: 

"1. Projekt Programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami poprzez 

zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Żagań oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Żagań, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/77/2010 Rady Miasta Żagań z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

2. Uwagi i wnioski do projektu Programu można było złożyć w terminie od 03.10.2018 r. do 10.10.2018 r. 
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3. Do 10.10.2018 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu aktu 

prawa miejscowego, jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań. 

4. Po przeprowadzonych konsultacjach został sporządzony protokół i zamieszczony na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Żagań oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żagań"; 

4) § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

"Pozostałe zasady i zadania Komisji Konkursowych każdorazowo określa Burmistrz Miasta Żagań"; 

5) § 15 otrzymuje brzmienie:  

"W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnięcia dokonuje Burmistrz Miasta Żagań"; 

6) § 17 otrzymuje brzmienie:  

"Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

Miasta Żagań 

 

 

Adam Matwijów 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego – 2 – Poz. 283


		2019-01-31T13:18:43+0000
	Polska
	Anna Zacharia; LUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




