
      Uchwała Nr XXXIV/241/2008
Rady Miejskiej w Brzesku

        z dnia 26 listopada  2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX(217)2008  Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 
października   2008  roku  w  sprawie  programu  współpracy  Gminy  Brzesko  z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie Gminy na rok 2009. 

Na  podstawie  art.  5  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z 
późn. zm.) -  Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1

Zmienia się treść załącznika do uchwały Nr XXX(217)2008  Rady Miejskiej w Brzesku z 
dnia 28 października  2008 roku  w rozdziale II i VI nadając im brzmienie:

1.  "  Rozdział  II  Przedmiot  współpracy  —  określenie  zadań  priorytetowych

1.Artykuł 4 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie   wyznacza   ustawowy  zakres  sfery   zadań   pożytku   publicznego   i   obejmuje 
praktycznie wszystkie istotne dziedziny realnego i potencjalnego zainteresowania samorządu 
lokalnego   i  organizacji   pozarządowych  oraz  podmiotów  działających  w  sferze   pożytku 
publicznego.

2.W 2009 r. Gmina Brzesko, zwana dalej Gminą, będzie zlecać na zasadach zawartych w 
ustawie  o  działalności  pożytku   publicznego   i  o  wolontariacie  lub  odrębnych   przepisach 
organizacjom  pozarządowym  i  innym  podmiotom  określonym  w  powołanej  ustawie 
realizację zadań publicznych.

3.Uznaje się, że do zadań priorytetowych, które będą realizowane na terenie Gminy przez 
partnerów Programu w 2009 należą:
a)Ochrona i promocja zdrowia,
b)Profilaktyka i terapia uzależnień oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,



c) Pomoc społeczna i pozostałe działania polityki społecznej,
d) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja społeczna osób wykluczonych lub 
zagrożonych   wykluczeniem,   w   szczególności   niepełnosprawnych,   bezrobotnych,   ubogich, 
bezdomnych, osób starszych i przewlekle chorych,
e)Edukacja i wychowanie,
f)Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
g)Upowszechnianie  kultury  fizycznej,  sportu,
h) Ekologia i ochrona środowiska,
i) Turystyka i krajoznawstwo.

4.  W ogłoszeniach  o  otwartym konkursie  Burmistrz  Brzeska  określi  szczegółowo programy i 
zadania będące przedmiotem konkursu.

5.  O  przeprowadzeniu  konkursu  Burmistrz  zawiadamia  członków  zespołu  doradczo  - 
inicjatywnego  ds.  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 5 dni przed jego terminem. Członkowie 
Zespołu  mają  prawo  do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej,  w  charakterze 
obserwatorów.

6.Burmistrz  Brzeska  na  podstawie  stwierdzenia  potrzeb  lokalnych  lub  na  wniosek  organizacji 
pozarządowej może w drodze zarządzenia wskazać inne niż określone w punkcie 3 zadania, które 
wymagają  realizacji  w  celu   ich  zlecenia  organizacjom   pozarządowym   na  zasadach 
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) lub w odrębnych przepisach.”

2. „Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Uwagi,  wnioski  i  propozycje,  dotyczące  funkcjonowania  Programu  Współpracy  Gminy 
Brzesko  z  Organizacjami  Pozarządowymi  na  rok  2009  podmioty  mogą  zgłaszać 
Pełnomocnikowi ds.  Organizacji Pozarządowych indywidualnie lub za pośrednictwem 
Zespołu doradczo -inicjatywnego w sprawach współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

2. Ustala  się  następujący  sposób  monitorowania  współpracy  organów  gminy  z 
organizacjami pozarządowymi:

1) informację o realizacji  współpracy z organizacjami w przedmiocie udzielonych 
organizacjom dotacji  Burmistrz  przedstawia  po  jej  sporządzeniu  na  najbliższej 
sesji rady miejskiej,  



2) informacje na temat udzielonych organizacjom dotacji i sposobie realizacji zadań 
umieszcza się za rok poprzedni do 15 lutego każdego roku na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego. Informacje winny zawierać dane ze sprawozdań składanych 
przez organizacje z realizacji dotowanych zadań.

3. W Urzędzie Miejskim w Brzesku prowadzi się rejestr umów zawartych z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w sprawie wspierania lub powierzenia 
wykonania zadań publicznych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego.


