Uchwała nr XXIII/211/14
Rady Gminy Ostrowice
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Ostrowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594, poz.645, 1318 z 2014 poz. 379) w związku z art. 5 a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887,Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz.
1244, Nr 232, poz. 1378 z 2014 poz. 223), Rada Gminy Ostrowice uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XXII/197/14 Rady Gminy Ostrowice w sprawie uchwalenia rocznego Programu
Współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5. Zasady współpracy otrzymuje brzmienie:
„ Zasady i zakres przedmiotowy współpracy.
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w gminie opiera się na następujących
zasadach:
a) pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym
zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej,
b) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu
wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
c) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie
narzucają sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa,
d) efektywności – wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów realizacji
zadań publicznych,
e) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie
wykonywanych działań,
f) jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne.
2. Zakres przedmiotowy programu dotyczy następujących obszarów:
a) ochrony zdrowia;
b) turystyki
c) sportu;
d) integracji społeczeństwa
e) kultury”

2) § 10. Wysokość środków planowanych na realizację programu otrzymuje brzmienie:
„Gmina Ostrowice współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku
publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2014,
przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 5000,00 zł.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowice.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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