UCHWAŁA NR XXIX/322/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2017”.
Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm. poz. 395), Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
Uchwala się roczny program współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod
nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2017”, zwany dalej Programem, o następującej treści:
Rozdział 1.
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§ 1. 1. Celem głównym współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest systematyczna poprawa jakości życia mieszkańców
poprzez coraz lepsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych.
2. Cele szczegółowe:
1) zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców z terenu Gminy Żukowo;
2) umacnianie poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę;
3) wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz zapewnienie im
udziału w realizacji zadań własnych samorządu służących rozwojowi gminy;
4) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców Gminy Żukowo;
5) uzupełnianie działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe;
6) upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
7) efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych;
8) poszerzanie postaw proobywatelskich, przede wszystkim wolontariatu.
Rozdział 2.
ZASADY WSPÓŁPRACY
§ 2. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości – Gmina Żukowo udziela pomocy organizacjom pozarządowym w zakresie uzasadnionym
potrzebami społecznymi mieszkańców Gminy Żukowo;
2) partnerstwa – co oznacza współpracę równorzędnych w stosunku do siebie podmiotów w definiowaniu
oraz rozwiązywaniu problemów społecznych, sposobów ich rozwiązywania i osiągania razem wytyczonych
celów;
3) suwerenności stron – która oznacza, że Gmina Żukowo i organizacje pozarządowe są wobec siebie
autonomiczne i realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami;
4) efektywności – w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu poprzez realizację zadań publicznych Gmina
Żukowo we współpracy z organizacjami pozarządowymi kieruje się kryterium skuteczności i racjonalności;
5) uczciwej konkurencji – w myśl której Gmina Żukowo i wszystkie odpowiednio przygotowane podmioty
mają szansę rywalizować o możliwość wykonywania zadań publicznych zapewnia się równe traktowanie
wszystkich podmiotów w zakresie wykonywania zadań publicznych;
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6) jawności – zgodnie z którą wszystkie formy oraz zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi są
przejrzyste, zrozumiałe, powszechnie dostępne i jawne, a partnerzy współpracy udostępniają sobie
wzajemnie pełne i prawdziwe informacje na temat realizacji zadań publicznych;
7) równości szans - to wzmocnienie, upodmiotowienie grup mniejszościowych i dyskryminowanych;
podejmowanie wysiłków, aby podmioty te były bezpośrednio zaangażowane w realizację zadań do nich
skierowanych.
Rozdział 3.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
§ 3. Przedmiotem współpracy Gminy Żukowo, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest wspólne
wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy w celu zaspakajania potrzeb
społecznych mieszkańców Gminy Żukowo.
Rozdział 4.
FORMY WSPÓŁPRACY
§ 4. 1. Współpraca z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie realizacji zadań publicznych, które mogą
przybierać jedną z form:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na
zasadach określonych w ustawie, w formie:
a) powierzania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji;
b) wspierania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji;
2) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu
ofert, w trybie art. 19a ustawy;
3) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej.
3. Do form współpracy pozafinansowej należą:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania;
2) publikowanie ważnych informacji związanych z działalnością organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
stronie internetowej Gminy Żukowo www.zukowo.pl , a także za pośrednictwem mediów lokalnych;
3) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miejskiej w Żukowie oraz działaniach programowych
samorządu w zespołach doradczych i opiniujących;
4) udostępnianie projektów uchwał Rady Miejskiej w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Żukowo;
5) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z
Programem np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia sali, środków technicznych, promocję
spotkania;
6) użyczanie nieruchomości wchodzących w skład mienia Gminy Żukowo na potrzeby prowadzenia
działalności pożytku publicznego stosownie do możliwości;
7) promocja osiągnięć organizacji pozarządowych w mediach;
8) szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych poszerzające ich umiejętności zarządzania organizacją;
9) współdziałanie z zespołami o charakterze doradczym i inicjatywnym, w tym w szczególności z Gminną
Radą Działalności Pożytku Publicznego;
10) prowadzenie polityki informacyjnej, w tym bazy organizacji;
11) wspieranie potencjału organizacji pozarządowych;
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12) podnoszenie poziomu aktywności społecznej mieszkańców Gminy.
Rozdział 5.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§ 5. Przedmiotem współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2017, będą w
szczególności zadania w obszarach:
1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
4) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
5) Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.);
6) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) Turystyki i krajoznawstwa;
8) Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
9) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
10) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
11) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w
zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a w/w ustawy.
§ 6. 1. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego:
1) wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej: festiwali, konkursów, prezentacji,
spektakli, realizowanych na terenie Gminy;
2) wspieranie i promocja wydarzeń teatralnych i tanecznych;
3) wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną oraz międzykulturową w Gminie w celu
promocji regionu;
4) realizacja imprez wzbogacających letnią ofertę kulturalną na terenie Gminy;
5) realizacja i wspieranie działań w sferze ochrony dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowego oraz
edukacji kulturalnej społeczeństwa w sferze zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego regionu;
6) wspieranie inicjatyw kulturalnych, służących zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców i ich
aktywizacji w dziedzinie kultury;
7) wspieranie inicjatyw obejmujących promocję działań i dokonań lokalnych twórców;
8) wspieranie projektów z zakresu promocji kulturalnej Gminy w kraju i za granicą;
9) wspieranie projektów z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz innymi obiektami kultury materialnej.
§ 7. 1. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej:
1) szkolenie i współzawodnictwo sportowe;
2) propagowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechniania sportu wśród mieszkańców
Gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach, zajęciach rekreacyjnych i
sportowych;
3) wspieranie działań promujących Gminę Żukowo poprzez upowszechnianie sportu;
4) szkolenie, współzawodnictwo i rekreacja osób niepełnosprawnych.
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§ 8. 1. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym:
1) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami programu profilaktycznego;
2) prowadzenie klubów młodzieżowych i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i wsparcia dziennego;
4) przeciwdziałania uzależnieniom;
5) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz innych placówek dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym;
6) profilaktyka i terapia w zakresie problemów alkoholowych i problemów przemocy;
7) promocja trzeźwego stylu życia połączona z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z
problemem alkoholowym;
8) prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców i wychowawców w zakresie obejmującym w szczególności
domową profilaktykę zachowań ryzykownych;
9) przeciwdziałanie przemocy domowej oraz krzywdzeniu dzieci.
§ 9. 1. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego:
1) odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku
dla zwierząt;
2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) propagowanie i promowanie działań proekologicznych, prowadzenie edukacji ekologicznej, w tym
o ochronie roślin i zwierząt dzikich objętych ochroną występujących na terenie Gminy, a także poprzez
zwiększanie świadomości rodziców w zakresie zdrowego odżywania dzieci;
4) organizowanie imprez, konkursów i działań promocyjnych na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
5) podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody.
§ 10. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z
2015 r. poz. 618 z późn. zm.):
1) promocja i ochrona zdrowia;
2) wspieranie działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób
dotkniętych utratą zdrowia;
3) profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Żukowo;
4) edukacja w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży,
5) wsparcie utworzenia stacjonarnego hospicjum.
§ 11. Ustala się następujące
niepełnosprawnych:

priorytetowe

zadania

w

obszarze

działalności

na

rzecz

osób

1) rehabilitacja i integracja społeczna niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Żukowo;
2) wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną w zakresie organizacji cyklicznych zajęć z obszaru rehabilitacji
społecznej;
3) rozwój umiejętności społecznych i poprawa sprawności osób niepełnosprawnych;
4) wspieranie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
§ 12. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze turystyki i krajoznawstwa:
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1) upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców Gminy Żukowo ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
2) organizacja na terenie Gminy Żukowo imprez o tematyce krajoznawczej i turystycznej (festiwale, targi,
konkursy, rajdy itp.);
3) projekty promujące ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie w Gminie Żukowo oraz wzbogacenie
oferty turystycznej Gminy;
4) wydawanie niskobudżetowych przewodników, informatorów, folderów i map turystycznych z zakresu
krajoznawstwa i turystyki na terenie Gminy Żukowo;
5) rozwój, renowacja, aktywizacja oraz wytyczanie i znakowanie tras turystycznych na terenie Gminy
Żukowo;
6) opracowanie lokalnego produktu turystycznego Gminy Żukowo.
§ 13. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze działalności na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
1) inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany zagranicznej, w tym przede wszystkim
z gminami partnerskimi Gminy Żukowo oraz z udziałem możliwie jak najszerszych grup mieszkańców
Gminy;
2) inicjowanie, rozwój i wzbogacanie form współpracy i wymiany między żukowskimi i zagranicznymi
organizacjami, ze szczególnym uwzględnieniem gmin partnerskich Gminy Żukowo;
3) organizacja udziału grup mieszkańców Gminy Żukowo w projektach zagranicznych, w tym przede
wszystkim w projektach organizowanych w gminach partnerskich lub z udziałem gmin partnerskich
Żukowa.
§ 14. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania:
1) wspomaganie funkcji wychowawczo - opiekuńczej szkoły jako lokalnego centrum kultury i aktywności
obywatelskiej;
2) organizacja zajęć terapeutycznych, logopedycznych, socjoterapeutycznych dla dzieci młodzieży ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
3) organizacja zajęć pozalekcyjnych, kulturalnych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
artystyczne;
4) realizacja programów wychowawczych i edukacyjnych;
5) współpraca z polskimi szkołami na Wschodzie i w krajach Unii Europejskiej;
6) rozbudzanie przedsiębiorczości dzieci i młodzieży oraz realizacja programów przygotowujących uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wyboru ścieżki edukacyjnej i wejścia na rynek pracy.
§ 15. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
1) usługi opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie w ich miejscu
zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez pomoc rzeczową
i żywnościową;
3) prowadzenie działań na rzecz aktywizacji osób starszych, w tym:
a) wspieranie aktywizacji społecznej, kulturalnej z zastosowaniem technik komputerowych;
b) działania informacyjne;
c) budowanie form współpracy międzypokoleniowej;
d) rozwój wolontariatu seniorów;
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4) tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, współpraca z istniejącymi podmiotami ekonomii społecznej
oraz promowanie idei klauzuli społecznej.
§ 16. Ustala się następujące priorytetowe zadania w obszarze działalność na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt
1–32a:
1) dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz
mieszkańców Gminy Żukowo i lokalnego środowiska, finansowanych ze środków zewnętrznych;
2) działania edukacyjne i informacyjne mające na celu wzrost kompetencji organizacji;
3) wspieranie różnych form integracji sektora pozarządowego.
Rozdział 6.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 17. Roczny program współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje okres od 1
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Rozdział 7.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 18. Program będzie realizowany poprzez:
1) przygotowanie i prowadzenie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
publicznych;
2) rozpatrywanie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej;
3) podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmującymi
działania pożytku publicznego;
4) organizację spotkań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w
sferze pożytku publicznego;
5) składanie propozycji zadań priorytetowych, w ramach obszarów, mieszczących się w zadaniach własnych
gminy, do corocznie przygotowywanego Programu Współpracy i ogłoszeń o otwartym konkursie ofert z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz tzw. małe granty w pozakonkursowym trybie
zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
6) sporządzanie i rozliczanie umów, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad wykonywanymi zadaniami.
Rozdział 8.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
§ 19. 1. Na realizację Programu w roku 2017 przewiduje się przeznaczenie kwoty 1 250 000 złotych.
2. Ostateczna wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, zostanie określona w uchwale
budżetowej Gminy Żukowo na 2017 rok.
Rozdział 9.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 20. W zakresie oceny współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi będą brane pod uwagę
następujące wskaźniki:
1) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;
3) liczba otwartych konkursów ofert;
4) liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych;
5) liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, z
podziałem na wolontariuszy i pracowników;
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6) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o dotacje;
7) liczba organizacji pozarządowych, które korzystały ze środków budżetu gminy w kwotach określonych w
niżej wymienionych przedziałach rocznie:
a) do 2000 zł;
b) powyżej 2000 zł do 10 000 zł;
c) powyżej 10 000 zł;
d) wielkość wkładu własnego finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych w realizację
zadań publicznych.
Rozdział 10.
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI
§ 21. 1. Projekt Programu został przygotowany przez Referat Programów Rozwojowych w porozumieniu z
merytorycznymi referatami Urzędu Gminy w Żukowie oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Żukowo.
2. Projekt Programu był przedmiotem konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/816/2010 Rady Miejskiej w
Żukowie z dnia 24 września 2010 roku.
3. W ramach przeprowadzonych konsultacji umożliwiono zgłaszanie w terminie od 10.08.2016 r. do
07.09.2016 r. opinii, uwag i propozycji do projektu Programu zamieszczonego w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Żukowo, na stronie internetowej Gminy Żukowo www.zukowo.pl oraz tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Żukowie.
4. W dniu 05.09.2016 r. w Urzędzie Gminy w Żukowie odbyło się spotkanie konsultacyjne.
5. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 2 -4 nie zgłoszono uwag.
Rozdział 11.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DOOPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
§ 22. 1. Do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe lub inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego Burmistrz Gminy Żukowo, w formie
zarządzenia, powołuje komisje konkursowe.
2. W skład komisji wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym przewodniczący.
3. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia przez Burmistrza Gminy Żukowo otwartych konkursów
ofert.
4. Przewodniczący oraz członkowie komisji przed posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem złożonych
ofert, składają oświadczenia o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami
biorącymi udział w konkursie, który nie budzi uzasadnionych wątpliwości, co do bezstronności podczas
oceniania ofert.
5. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
6. Do zadań komisji należy: ustalenie listy podmiotów spełniających kryteria konkursu; opiniowanie
zgłoszonych ofert; określenie zakresu rzeczowego, formy przyznania dotacji oraz kwoty dotacji;
rekomendowanie Burmistrzowi Gminy Żukowo propozycji wyłonionych ofert i wysokości dotacji.
7. Z tytułu pracy w komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
8. Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację w ramach otwartego konkursu ofert, o wysokości
dotacji oraz o wyznaczeniu do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań
publicznych referatów Urzędu Gminy w Żukowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych, podejmuje
Burmistrz Gminy Żukowo w formie zarządzenia.
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Rozdział 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23. Organizacje pozarządowe w okresie realizacji zadania publicznego są zobowiązane do zamieszczania
w materiałach promocyjnych informacji o udzieleniu wsparcia lub powierzeniu zadania przez Gminę Żukowo.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm. poz. 395) organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Roczny program współpracy
jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
W związku z powyższym uzasadnione i celowe jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą
„Lokalne Partnerstwo na rok 2017”.
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