
UCHWAŁA Nr XXIII/172/04
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 24 maja 2004 roku

w sprawie:  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala  się  program  współpracy   z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  osobami  prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczpospolitej  Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz  o  gwarancjach  wolności  sumienia  i  wyznania,  jeżeli  ich  cele  statutowe obejmują  prowadzenie
działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, zwanymi
dalej "organizacjami" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
             /-/ Jerzy Skrzypczyński



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/172/04
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 24 maja 2004 roku

Zadanie Opis zadania Realizator
Sposób realizacji
Termin realizacji

1. Wdrożenie koncepcji oraz
koordynowanie prac
związanych z opracowaniem
programu współpracy
z organizacjami
pozarządowymi oraz
organizacjami wskazanymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w
szczególności polegających
na:

1) analizie potrzeb

2) określeniu rocznych
zamierzeń

3) określeniu wieloletnich
priorytetów

4) ustaleniu możliwości
realizowania  wspólnych
przedsięwzięć

5) ocenie potencjału
organizacji

Uzyskanie od organizacji działających w określonych
ustawą polach pożytku publicznego informacji o
dokonanych analizach potrzeb w tym zakresie.

Uzyskanie od organizacji informacji o zadaniach
realizowanych w roku 2004 oraz zaplanowanych na rok
2005. 

Określenie przez organizacje, zgodnie z przyjętymi i
wypracowanymi strategiami uwzględniającymi
oczekiwania i potrzeby odbiorców działań priorytetów na
przestrzeni co najmniej 3 –5 lat 

Próba znalezienia wspólnej płaszczyzny dla oczekiwań
organizacji oraz  zadań realizowanych przez samorząd
oraz określenia, które pola pożytku publicznego mogą
zostać objęte współpracą

Określenie atutów organizacji – potencjału ludzkiego oraz
zasobu technicznego

Burmistrz Miasta i
Gminy
Ankieta
8 tygodni od
podjęcia uchwały

2. Opracowanie cząstkowych
projektów rocznego
programu, w polach pożytku
publicznego
odpowiadających zadaniom
realizowanym przez
samorząd 

Projekty opracowane przez odpowiednie referaty Urzędu
Miasta i Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne

Burmistrz Miasta i
Gminy
4 tygodnie od
opracowania
ankiet

3. Określenie celów Programu
Współpracy

Określenie podstawowych oczekiwań związanych z
uchwalaniem programu współpracy  oraz celów jakie
powinien realizować 

Burmistrz Miasta i
Gminy
4 tygodnie od
przedłożenia
projektów



4. Ustalenie systemu oceny i
monitorowania usług

Określenie sposobów ilościowej i jakościowej oceny
wspólnych działań 

Burmistrz Miasta i
Gminy
4 tygodnie od
przedłożenia
projektów

5. Ustalenie sposobów
informowania mieszkańców

Wybór rodzajów informacji najkorzystniejszych dla
promocji programu współpracy

Burmistrz Miasta i
Gminy termin jw.

6. Opracowanie projektu
rocznego programu
współpracy
z organizacjami na rok 2005

Referat Organizacyjny UMiG Burmistrz Miasta i
Gminy
4 tygodnie od
zakończenia
działań
określonych w pkt
1-5

7. Przedstawianie projektu
rocznego programu do
konsultacji organizacjom
pozarządowym oraz Radzie
Miejskiej

Referat Organizacyjny UMiG Burmistrz Miasta i
Gminy
1 tydzień od
opracowania
projektu

8. Zgromadzenie uwag,
wniosków i propozycji
organizacji, przygotowanie
korekty projektu rocznego
programu 

Referat Organizacyjny UMiG Burmistrz Miasta i
Gminy
4 tygodnie od
przedstawienia
projektu
organizacjom

9. Podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej celem
skierowania rocznego
programu współpracy na rok
2005 pod obrady Rady
Miejskiej

Burmistrz Miasta i
Gminy
Niezwłocznie po
przygotowaniu
korekty

10. Przedłożenie projektu
rocznego programu
współpracy na rok 2005
Przewodniczącemu Rady
Miejskiej

Burmistrz Miasta i
Gminy
10 dni przed
sesją

11. Uchwalenie rocznego
programu współpracy
z organizacjami na rok 2005

Rada Miejska
grudzień 2004


