
          Projekt 
          Burmistrza Głowna 

                       z dnia ….....… 2022r. 

 

UCHWAŁA NR ………………....... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE 

 z dnia  …………….…….….. 2022 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie  

z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta 

Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

 pożytku publicznego na rok 2023. 
 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079  

i poz. 1561) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i poz. 1812), Rada Miejska  

w Głownie uchwala, co następuje: 

 

          § 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXIX/482/22 Rady Miejskiej w Głownie  

z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta 

Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

 pożytku publicznego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Współpraca Miasta z Organizacjami odbywa się przy zachowaniu rzetelności  

w przepływie informacji, terminowości, systematyczności, współuczestnictwa  

i równości w traktowaniu wszystkich podmiotów objętych współpracą. 

2. Miasto i Organizacje wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów 

realizacji zadań publicznych oraz informują się o ewentualnych przeszkodach, które 

mogą uniemożliwić prawidłową realizację zadań.”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4 Przedmiotem współpracy Miasta z Organizacjami jest 

realizacja zadań publicznych w następujących sferach: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

4) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

9) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

10) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633  

z późn. zm), 

11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.”; 

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W 2023 r. współpraca z ww. podmiotami będzie 

prowadzona w następujących formach: 

1) zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 

3) konsultowania projektów aktów prawa lokalnego w dziedzinach aktywnej 



działalności podmiotów Programu głównie w zakresie projektu Programu na rok 

następny; 

4) udostępniania lokalu na spotkania Organizacji; 

5) uzupełniania strony internetowej Miasta o informacje dotyczące Organizacji z terenu 

Miasta w oparciu o przekazywane przez nie informacje.”;  

4) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Program będzie realizowany poprzez: 

1) przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych, 

2) podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z Organizacjami, 

3) promowanie działalności sektora pozarządowego, 

4) udzielanie wsparcia merytorycznego Organizacjom, 

5) współpracę Miasta, Organizacji i mieszkańców w realizacji zadań publicznych,  

w tym przeprowadzaniu konsultacji społecznych.”; 

5) w § 9 skreśla się ust. 2; 

6) w § 10 skreśla się ust. 1, ust. 3 i ust. 6; 

7) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11 Ocena realizacji programu dokonywana jest poprzez: 

1) liczbę ogłoszonych  konkursów, 

2) liczbę ofert złożonych w konkursach, 

3) liczbę zawartych umów przez Miasto z Organizacjami  na realizację zadań 

publicznych w wyniku konkursów, 

4) liczbę Organizacji realizujących zadania publiczne, 

5) łączną wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych, 

6) ankietę mającą na celu dokonanie przez Organizacje oceny i ewaluacji Programu 

obowiązującego w danym roku.”. 

 

 §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna. 

 

 §  3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa  Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                


