Projekt
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM
z dnia .................... 2017 r.
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 466, zm. poz. 1579, poz.1948 z 2017r. poz.730), art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817, zm.
poz. 1948, z 2017r., poz. 573) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXV/245/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z 29 listopada
2016 r. w sprawie przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego , wprowadza się następujące
zmiany:
1) w punkcie 4 programu zdanie „Na realizację programu w 2017 roku przeznacza się środki w wysokości
ogółem 166.500 zł.” przyjmuje brzmienie: „Na realizację programu w 2017 roku przeznacza się środki
w wysokości ogółem 251 500 zł.”
2) w punkcie 4 programu na szóste zadanie „Upowszechniane kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki
nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” w kolumnie „Planowane
środki finansowe” kwotę „85.000 zł” zamienia się na kwotę „170.000 zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opracował :
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
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Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Powierzenie realizacji zadania publicznego następuje w trybie otwartego konkursu ofert.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program należy poddać konsultacjom z organizacjami działającymi w sferze pożytku
publicznego zgodnie z zasadami ustalonymi odrębną uchwałą.
Procedura konsultacji przedkładanego projektu została wszczęta 10 kwietnia 2017 roku.
Przyjmując w listopadzie 2016 roku, program współpracy z organizacjami pożytku publicznego na zadanie pn.
“Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym
utrzymanie obiektów sportowych” zaplanowano kwotę 85.000 zł.
W ocenie burmistrza ogłaszającego konkurs na realizację zadania kwota 85.000 zł nie była wystarczająca, aby
realizować zadanie w całym roku 2017, stąd też ogłoszony został konkurs na realizację zadania w I półroczu
2017 roku.
Na zadanie w I półroczu, po rostrzygnięciu konkursu ofert, przeznaczono kwotę 85.000 zł.
Proponowany projekt uchwały uzupełnia środki na “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie
piłki nożnej, sekcji podnoszenia ciężarów, w tym utrzymanie obiektów sportowych” o 85.000 zł. Po przyjęciu
przez Radę Miejską proponowanej uchwały zostanie ogłoszony konkurs ofert w celu wyłonienia podmiotu,
który realizować będzie zdanie.
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