
PROJEKT                                                                                

UCHWAŁA NR …/…/2020

RADY GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia … … 2020 r.

w sprawie zmiany przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

na rok 2020

 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z dnia  8  marca  1990 r.  o samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm1.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  688
z późn. zm.2), Rada Gminy Świerczów uchwala co następuje: 

§ 1.  w Uchwale Nr XII/96/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r.
w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  Gminy  Świerczów  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok
2020,  w załączniku do Uchwały, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Priorytetowe zadania publiczne

Ustala się priorytetowe zadania gminy realizowane w ramach Programu w roku 2020 we
współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność statutową w danej dziedzinie:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2. ochrony  i  promocji  zdrowia,  w  tym  działalności  leczniczej  w  rozumieniu  ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.
zm.);

3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ponadto gmina będzie podejmowała działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych
(art.  4.1.33  ustawy)  oraz  pozostałych  zadań  publicznych  z  zakresu  działania  gminy
określonych  w  art.  4  ust.  1  ustawy,  w  przypadku  inicjatywy  ze  strony  organizacji
pozarządowych oraz po zabezpieczeniu stosownych środków w budżecie gminy.”.

2. § 9. otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

1. Na realizację Programu w 2020 roku przeznacza się kwotę w wysokości 50.000,00
złotych, w tym na:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 45.000,00 zł;

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 
1815.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2019 r. poz. 1570.



2) ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190
z późn. zm.) – 3.000,00 zł;

3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – 2.000,00 zł.

2. Środki o których mowa w ust. 1 zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na rok
2020.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Paduch


