
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr L/429/06 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 29 czerwca 2006 roku 

 
 

w sprawie:  zmiany uchwały Nr XLIII/379/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia                        
29 grudnia  2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 
i Nr 210 poz. 2135) Rada Miejska w Drezdenku 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/379/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia  2005 roku   

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Drezdenko z Organizacjami 

Pozarządowymi  

1) zmienia się treść § 1. w następujący sposób:  

w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Drezdenko z Organizacjami Pozarządowymi w 

części Cele programu dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu: 

„ Cel główny oraz cele szczegółowe programu stanowią podstawę do tworzenia rocznych 

programów współpracy uchwalanych przez Radę Miejską po przeprowadzeniu konsultacji z 

organizacjami pozarządowymi.” 

Następująca po ust. 6 numeracja ulega odpowiedniemu przesunięciu. 

 

2)  dodaje się nowy § 2 o następującym brzmieniu: 

 

„§ 2. 1. W celu realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Drezdenko z 

Organizacjami Pozarządowymi”: 



a)  Burmistrz powołuje koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi spośród 

pracowników Urzędu MiG, 

b) Organizacje pozarządowe wyłaniają spośród swoich przedstawicieli zespół konsultacyjny ds. 

współpracy z administracją samorządową pracujący w trzech grupach tematycznych: ds. 

społecznych, ds. kulturalnych i ds. sportowych.  

2. Zadaniem koordynatora ds. współpracy oraz zespołu konsultacyjnego jest czuwanie nad 

wdrażaniem wieloletniego oraz rocznych programów współpracy, wzajemne przekazywanie 

informacji o działaniach podejmowanych w obszarach objętych programem a także 

opracowywanie wspólnych projektów w sferze zadań Gminy. 

3. Koordynator ds. współpracy oraz zespół konsultacyjny odbywają spotkania nie rzadziej niż raz 

na kwartał.” 

 

§ 2. Następująca po § 2 numeracja ulega odpowiedniemu przesunięciu.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

 
§ 4. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 


