
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……../……./2020 

RADY GMINY BUKOWSKO 

z dnia ……………… 2021 roku 

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2020 Rady Gminy Bukowsko z dnia 7 grudnia 

2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bukowsko 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

 

na podstawie w art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5a,  

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

tj. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Bukowsko 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Po przeprowadzonych konsultacjach, do „Programu współpracy Gminy Bukowsko 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021” 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W Rozdziale V § 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„1. Współpraca Gminy Bukowsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami realizowana jest w formie: 

1)  zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizacji zadań publicz-

nych na zasadach określonych w ustawie, 

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych 

zadaniach, 

3) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie dzia-

łań służących zaspokojeniu potrzeb, 

4) promowanie i udzielanie pomocy w tworzeniu dobrego wizerunku organizacji.” 

 

1) W Rozdziale VIII § 8 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„ 1. Planowana wysokość środków budżetowych własnych na realizację Programu w 2021 

roku    wynosi 30 000,00 złotych. Powyższe środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy 

na rok 2021. 

2. W przypadku realizacji programów/projektów ze środków zewnętrznych, w tym ze środków 

Unii Europejskiej, wysokość środków finansowych przeznaczonych na zlecenie realizacji za-

dań publicznych dla  organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionym w art. 3 ust. 3 



ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wynikać będzie z zawartych poro-

zumień bądź umów na dofinansowanie programów/projektów. 

3. Środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na rok 2021 dla organizacji pozarządo-

wych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego będą stanowić pokrycie ca-

łości bądź części kosztów zadań realizowanych przez te podmioty.” 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  

w Urzędzie Gminy Bukowsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


