Uchwała Nr XLIII/378/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
na 2006 rok..
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64
poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135) Rada Miejska w Drezdenku
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy gminy Drezdenko
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2006 rok”
w celu wykonania zadań publicznych na terenie gminy Drezdenko, jak
w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/293/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
31 marca 2005 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy
Drezdenko z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/378/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2005 roku

Wykaz działań zaplanowanych do wspólnej realizacji przez samorząd
Gminy Drezdenko oraz organizacje pozarządowe w ramach Rocznego
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006

W celu

realizacji

Rocznego

Programu Współpracy

z

Organizacjami

Pozarządowymi na rok 2006 samorząd Gminy Drezdenko zaprosi organizacje
pozarządowe do wspólnych działań w zakresie:
1)

organizacji

imprez

o

charakterze

lokalnym

oraz

ponadlokalnym,

w szczególności:
a) Dni Jana Pawła II,
b) festiwalu „Muzyka przed pałacem”,
c) uroczystości związanych z rocznicą śmierci drezdeneckiego astronoma,
d) VII Lubuskiego Konkursu Literacko – Plastycznego,
e) organizacji Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
f) Festiwalu Organowego,
g) Spotkań w Puszczy,
2) działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) działań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
4) wydawania publikacji dotyczących Miasta i Gminy Drezdenko,
5) informowania mieszkańców gminy o działalności organizacji.

Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drezdenko z organizacjami
pozarządowymi.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nałożyła na samorządy gmin obowiązek uchwalenia rocznych
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
realizującymi zadania w sferze pożytku publicznego.
Podejmowana uchwała ma na celu całościowe uregulowanie relacji pomiędzy
samorządem gminy, a organizacjami działającymi na rzecz tzw. trzeciego
sektora, a w szczególności porządkowanie sfery udzielania dotacji podmiotom
niepublicznym działającym w ustawowo określonej sferze pożytku publicznego.
Przyjmując tę uchwałę Rada Miejska w Drezdenku przyczyni się do budowy
społeczeństwa obywatelskiego oraz zintegruje społeczność gminy, uczyni
organizacje pozarządowe istotnym podmiotom życia społecznego.
Natomiast realizacja uchwały pozwoli znacząco zwiększyć wkład organizacji
pozarządowych w lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w wielu
dziedzinach, co pozwoli tym samym odciążyć samorząd w realizacji wielu
zadań.
Program uzgodniono z przedstawicielami organizacji pozarządowych na
spotkaniach w dniach 22 listopada 2005 roku, 01 grudnia 2005 roku i 08 grudnia
2005 roku.

