
Uchwala r XXXI.207.2021 

Rady Gminy Siubice 

z dnia 25 istopada 2021 roku 

w sprawie: Rocznego Programu Wsp6lpr cy Gminy Slubice z organizacjami pozarz'ldowymi 

oraz podmiotami wymienion mi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i wolontariacie n rok 2022. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 115 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137~) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. 0dzialalnosci pozytku publicznego i 10 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 

ze zm. 1) uchwala siy, co nastypuje: I 

Zadaniem samorz'ld6w jest realiJ 1Cja zbiorowych potrzeb wsp61noty lokalnej, a takZe 

stwarzanie korzystnych warunk6w do ozwoju i funkcjonowania jej spoleczenstwa. Dla 

realizacji tych ce16w niezbydna jest sp6lpraca instytucji samorz'ldowych z lokalnymi 

organizacjami prowadz'lcymi dZialalnoscJ w r6Znych obszarach aktywnosci. Na terenie gminy 

odbywa siy ona poprzez tworzenie p r gram6w, a takze powierzanie i dofinansowanie 

konkretnych projekt6w. Dzialalnosc sefora pozarz'ldowego znacz'lco wplywa na rozw6j 

Gminy Slubice i jakosc zycia jej mieszk 'c6w. W budzecie Gminy Slubice wyodrybnione s'l 

srodki na zadania realizowane wsp61nie organizacjami. 

JOZDZIAL I 


Postanowienia ogolne 


§1. 


Ilekroc w programie jest mowa 0: 

1) ustawie - rozumie siy przez to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci 

pozytku publicznego i 0 wolontarlacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.); 

I 
2) zadaniach publicznych - nalezy prze to rozumiec zadania okreslone w art. 4 ustawy; 

I Zmiany ustawy 0publikowano: w Dz. U. z 20 19 r., poz. 2020, w Dz.U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 oraz poz. 
1535 
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3) 	 organizacjach pozarzCldowych - nalezy przez to rozumiec organizacje pozarzCldowe oraz 

podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy; 

4) 	 Programie - nalezy przez to rozumiec "Roczny Program Wsp6lpracy Gminy Slubice 

Z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 

dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariacie na 2022 rok",' 

5) 	 Gminie - rozumie siy przez to Gminy Slubice; 

6) 	 dzialalnosci pozytku publicznego - nalezy przez to rozumiec dzialalnosc spolecznie 

uzytecznCl prowadzonCl w sferze zadaiJ. publicznych okreslonych wart. 4 ustawy; 

7) dotacji - nalezy przez to rozumiec dotacjy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.); 

8) 	 konkursie - nalezy przez to rozumiec konkurs ofert na realizacjy zadan publicznych 

Gminy Slubice w 2022 roku, 0 kt6rym mowa wart. 13 ustawy. 

§ 2. 

Roczny Program Wsp61pracy Gminy Slubice z organizacjami pozarzCldowymi oraz 

podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 

wolontariacie na 2022 rok jest dokumentem przedstawiajClcym polityky wladz gminy wobec 

organizacji pozarz'!dowych w zakresie realizowania zadan wlasnych przy wykorzystaniu 

potencjalu spolecznosci lokalnej. 

ROZDZIAL II 


eel glowny i cele szczegolowe programu 


§ 3. 

1. 	 Celem g16wnym Programu jest zaspokojenie potrzeb spolecznych mieszkanc6w Gminy 

Slubice oraz wzmacnianie rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego poprzez budowanie 

i umacnianie partnerstwa pomiydzy Gmin,!, a organizacjami pozarz,!dowymi. 

2. Celami szczeg610wymi Programu s'!: 

1) 	poprawa jakosci zycia poprzez pelniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkanc6w gminy; 

2) racjonalne wykorzystanie srodk6w budzetowych gminy; 

3) otwarcie na innowacyjnosc i konkurencyjnosc w wykonywaniu zadan publicznych; 

4) integracja organizacji lokalnych obejmuj,!cych zakresem dzialania sfery zadan 

publicznych; 



5) 	wzmocnienie potencjalu organizacji oraz rozw6j wolontariatu; 

6) 	promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich, 

7) edukacja ekologiczna sluz~ca ochri nie biorMnorodnosci w srodowisku i unikalnosci 

nadwislanskiego krajobrazu, 

8) 	podnoszenie kapitalu spolecznego w gmmle Slubice poprzez rozpoznanie potrzeb i 

problem6w srodowiska lokalnego oraz podejmowanie wsp61nych dzialan sluz~cych 

zaspokajaniu tych potrzeb. 

RJ ZDZIAL III 

ZaS1dY wsp6lpracy 

I § 4. 

Wsp61praca Gminy z organizacjami poziz~dowymi odbywa siy na zasadach: 

1) pomocniczosci - oznacza to, Zl gmina powierza organizacjom realizacjy zadan 

wlasnych, a organizacje zape. iaj~ ich wykonanie w spos6b ekonomiczny, 

profesjonalny i tenninowy; I 

2) suwerennosci stron - oznacza Itl ' ze stosunki pomiydzy gmm~, a organizacjami 

ksztahowane byd~ z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezaleznosci w swojej 

d . 1 1 " .Zla a nOSCI statutoweJ; II 

3) partnerstwa - oznacza to dobrow In~ wspolpracy rownorzydnych sobie podmiot6w w 

rozwi~zywaniu wsp61nie zdefinioiWanych problem6w i osi~ganiu razem wytyczonych · 

1ce16w; 	 I 

4) 	 efektywnosci - oznacza to wsp11ne d~zenie do osi~gniycia mozliwie najwiykszych 

efekt6w realizacji zadail publicznych; 

I 
5) 	 uczciwej konkurencji - oznac~ to wym6g udzielania tych samych infonnacji, 

odnosnie wykonywanych dzi lan, zar6wno przez podmioty publiczne jak 

i niepubliczne, a takze obo i¥ek stosowania tych samych kryteriow przy 

dokonywaniu oceny tych dzialan podejmowaniu decyzji odnosnie ich finansowania; 

6) jawnosci - oznacza to, ze wszelkfe mozliwosci wspolpracy Gminy z organizacjami s~ 

powszechnie jasne i zrozumiale w zakresie stosowanych procedur oraz kryteri6w 

podejmowania decyzji. 



ROZDZIAL IV 


Zakres przedmiotowy wsp61pracy 


§ 5. 

Przedmiotem wsp6lpracy Gminy z organizacjami pozarz'ldowymi oraz podmiotami 

prowadz'lcymi dzialalnosc pozytku publicznego jest: 

1) realizacja zadail gminy okreslanych w ustawach; 


2) podwyzszanie efektywnosci dzialan kierowanych do mieszkailc6w gminy; 


3) okreslanie potrzeb spolecznych i sposobu ich zaspokajania; 


4) wspieranie i upowszeclmianie kultury fizycznej; 


5) wspieranie zadan zakresu kultury, sztuki, ochrony d6br kultury 


i dziedzictwa narodowego; 

6) wspieranie zadan z zakresu nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, oswiaty 

i wychowania. 

ROZDZIAL V 


Formy wsp61pracy 


§ 6. 

Gmina Slubice podejmuje wsp6lprac€( z organizacjami w formie: 

1) 	 zlecania organizacjom realizacji zadan publicznych, na zasadach okreslonych 

w ustawie, w formach powierzenia lub wspierania wykonania zadail wraz 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji; 

2) 	 uczestniczenia organizacji pozarZ'ldowych w identyfikowaniu problem6w spolecznych w 

gminie; 

3) 	 wzajemnego informowania si€( 0 planowanych kierunkach dzialalnosci i wsp6ldzialanie 

w celu ich zharmonizowania poprzez: publikowanie waZnych informacji na stronach 

internetowych gminy lub w biuletynie informacji publicznej, na tablicy ogloszen, innych 

dost€(pnych w gminie mediach oraz poprzez wsp6lne konsultacje zadan priorytetowych 

na kolejny rok; 

4) 	 konsultowania projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinach dotycz'lcych dzialalnosci 

statutowej organizacji; 

5) tworzenia wsp61nych zespol6w 0 charakterze doradczym i inicjatywnym; 

6) doradztwa i wsp6lpracy przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarz'ldowe srodk6w 

finansowych z innych ir6del, w tym funduszy europejskich; 



7) wspolorganizowania konferencji, szk ' len, spotkail okolicznosciowych. 

§ 7. 

Wspolpraca moze przyjmowac rowniez i e formy, takie jak: 

1) 	 prowadzenie wspolnych przedsiywzi C, np. organizacja imprez kulturalno-promocyjnych 

dotycz~cych realizacji zadan wlasnyc gminy i regionu; 

2) 	 udzielanie przez samorz~d wsparc'a pozafinansowego dla orgamzacJl np. wsparcle 

merytoryczne prowadzonych zadan; 


3) informowanie organizacji 0 potencjal ych irodlach finansowania; 


4) 	 organizowanie, w miary zglasz1 ych potrzeb, szkolen i konsultacji z zakresu 

pozyskiwania funduszy zewnytrznych, w celu zwiykszenia profesjonalizmu 

podejmowanych dzialan, wydawanie lopinii do wnioskow na prosby organizacji; 

5) 	 promocja najskuteczniejszych i efek~wnych rozwi~zan realizowanych przez organizacje 

pozarz~dowe na rzecz rozwi~zywJia problemow spolecznych i zaspokajania potrzeb 

mieszkancow gminy, na ktore mog~ I zyskac srodki z innych :hodel; 

6) wspolne aplikowanie 0 srodki zewny rzne; 


7) udzial we wspolnych inicjatywa h organizowanych zarowno przez Gminy jak 


i organizacje pozarz~dowe. 

R(j>ZDZIAL VI 


Priorytetok e zadania publiczne 


§ 8. 

Za priorytetowe zadania Gminy realizacji w roku 2022 we wspolpracy 

z 	 organ izacjami pozarz~dowymi siy zadanie z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, za anie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dobr kultury 

i dziedzictwa narodowego oraz zadani z zakresu nauki, szkolnictwa wyzszego, edukacji, 

oswiaty i wychowania. 

Zadanie z zakresu wspierania i upows echniania kultury fizycznej moze byc realizowane 

poprzez: 

a) organizowanie zajyc i wspolzawodnictwa sportowego, 
I 

b) 	 podnoszenie poziomu sprawnosci dz'eci i mlodziezy. 



ROZDZIAL VII 


Okres realizacji programu 


§ 9. 

Niniejszy Program realizowany b€(dzie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 

Termin realizacji poszczeg61nych zadan okreslony b€(dzie w warunkach konkurs6w ofert na 

wsparcie realizacji zadan Gminy w 2022 roku. 

ROZDZIAL VIII 


Spos6b realizacji programu 


§ 10. 

1. 	 Gmina zlecae b€(dzie realizacj€( zadan publicznych organizacjom pozarz'!dowym, kt6rych 

dzialalnose statutowa jest zgodna z zakresem zlecanego zadania. 

2. 	 Zlecanie realizacji zadan organizacjom pozarz'!dowym obejmuje w pierwszej kolejnosci 

te zadania, kt6re Program okreslajako zadania priorytetowe. 

3. 	 W sytuacji wyst,!pienia uzasadnionych potrzeb, W6jt moze okrdlie w ci,!gu roku kolejne 

zadania i oglosie konkursy na ich realizacje przez organizacje pozarz'!dowe. 

4. 	 Organizacje mog,! z wlasnej inicjatywy zlozye ofert€( realizacji zadail publicznych, 

w zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje si€( odpowiednio przepisy ustawy. 


§ 11. 


1. 	 Podstawow'! form,! zlecania zadail organizacjom pozarz'!dowym jest otwarty konkurs 

ofert. 

2. 	 Ustala si€( nast€(puj,!ce zasady oglaszania konkurs6w: 

1) konkursy ofert S,! oglaszane i przeprowadzane przez W6jta Gminy Slubice, 

2) termin do skladania ofert nie moze bye kr6tszy niz 21 dni od dnia ukazania si€( 

informacji 0 konkursie, 

3) otwarty konkurs ofert oglasza si€( w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

intemetowej Gminy oraz na tablicy ogloszen Urz€(du Gminy Slubice, 

4) ogloszenie 0 konkursie zawierae b€(dzie w szczeg61nosci: 

a) rodzaj zadania, 

b) wysokose srodk6w finansowych przeznaczonych na realizacj€( zadania, 

c) zasady przyznawania dotacji, 

d) termin i warunki realizacji zadania, 

e) term in skladania ofert, 



f) termin i tryb wyboru oferty, 


g) kryteria wyboru oferty, 


h) informacjy 0 zrealizowanych rzez Gminy w roku ogloszenia otwartego konkursu 


ofert i w roku poprzednim zadantaCh publicznych tego samego rodzaju i zwi'lzanych 


z nimi kosztami, ze szczeg6lnYI uwzglydnieniem wysokosci dotacji przekazanych 


organizacjom pozarz'ldowym i p i dmiotom, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3. 


3. Kryteria, jakie musz'l spelniac Organizalje pozarz'ldowe skladaj'lce oferty: 

1) posiadac osobowosc prawn'l, 


2) prowadzic dzialalnosc na terenie 
 miny Slubice, 

3) posiadac wlasne konto bankowe, 

4) nie dzialac w celu osi'lgniycia zysRu, 

5) nie zalegac z platnosciami na recz podmiot6w publiczno - prawnych, am wobec 

innych podmiot6w. 

4. 	 Dla sprawnej realizacji konkurs6w 6jt korzysta z pomocy powolanej w tym celu 

Zarz'ldzeniem W6jta komisji konkurspwej. 

5. 	 Opis dzialania Komisji KOnkursow 1j okreslony bydzie w Regulaminie Pracy Komisji 

Konkursowej, przyjytym zarz'ldzeni W6jta. 

6, 	 Decyzjy 0 wyborze podmiot6w, kt6 e uzyskuj'l dotacje, podejmuje W6jt Gminy Slubice 

po uprzednim zasiygmyclU opini' komisji konkursowej, bior'lc pod uwagy w 

szczeg6lnosci: 

1) zawartosc merytoryczn'l oferty, 

2) koszty wykonania zadania, w r m wysokosc wkladu wlasnego podmiotu i udzial 

innych zr6del finansowania, 

3) mozliwosc realizacji zadania prFez oferenta, w tym dysponowanie kadr'l zdoln'l do 

realizacji zadania, I 

4) posiadane zasoby rzeczowe, doslwiadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadail 

zleconych, 

5) wklad pracy wolontariuszy, I 
6) inne kryteria wskazane w oglos eniu 0 konkursie, 

7. Zlecenie realizacji zadania nastypu e po zawarciu pisemnej umowy pomiydzy Gmin'l 

a organizacj'l pozarz'ldow'l, Warunk em zawarcia umowy dotacji jest: 


1) akceptacja przez strony postanowien umowy, 


I 



2) 	 dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu i/lub harmonogramu zadania 

w przypadku przyznania dotacji w wysokosci mniejszej niz wnioskowana. 

8. 	 Przyznane dotacje nie mog~ bye wykorzystywane na inny cel niz przedstawiony 

w ofercie i okreslony w umowie. 

9. 	 W6jt Gminy zobowi¥any jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania um6w 

oraz oceny ich realizacji , uwzglt(dniaj,!c kryteria efektywnosci, rzetelnosci, terminowosci 

oraz jakosci ich swiadczenia. 

10. W przypadku wykorzystania lub rozliczenia dotacji w spos6b niezgodny 

z umow~ W6jt Gminy pozbawia organizacjt( prawa do ubiegania sit( 0 przyznanie dotacji 

na okres do trzech lat. Decyzja W6jta w przedmiocie pozbawienia prawa organizacji 

o ubieganie sit( 0 dotacjt( jest ostateczna. 

11. W nizej wyszczeg6lnionych okolicznosciach organizacja zobowi¥ana jest: 

1) 	 w przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji - w trybie natychmiastowym do 

poinformowania Gminy 0 tym fakcie, pod rygorem pozbawienia prawa 0 ubieganie 

sit( 0 dotacjt( w przyszlosci; 

2) 	 w przypadku czt(sciowego lub calkowitego niewykonania zadania okreslonego w 

umowie- zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od daty przekazania 

srodk6w ich niewykorzystanej czt(sci lub calosci. Dokument potwierdzaj~cy wplaty 

na konto Gminy niewykorzystanych srodk6w nalezy przedlozye wraz z rozliczeniem 

zrealizowanej czysci zadania; 

3) 	 w przypadku stwierdzenia niegospodarnosci lub wydatkowania przekazanych 

srodk6w w spos6b niezgodny z przeznaczeniem okreSlonym w umowie - Gminie 

przysluguje zwrot srodk6w wraz z odsetkami w wysokosci okreslonej jak dla 

zaleglosci podatkowych. 

ROZDZIALIX 


Wysokosc srodk6w przeznaczonych na realizacj-r programu 


§ 12. 

Wysokose srodk6w przeznaczonych na realizacjy zadan publicznych objytych niniejszym 

programem ustalona zostanie w uchwale budzetowej na rok 2022, przy czym planuje siy, ze 

bydzie to kwota nie nizsza niz 50.000 zl. 



Sposob ocen realizacji programu 

§ 13. 

1. 	 Realizacja Programu jest poddan ewaluacji rozumianej jako planowe dzialanie 

majetce na celu oceny realizacji wykoljlania programu. 

2. 	 Celem ewaluacji za 2022 rok by zie ocena wplywu programu na wzmocmeme 

organizacji i partnerstwa. 

3. 	 Ustala siy nastypujetce wskazniki niez ydne do oceny realizacji Programu: 

1) liczba ogloszonych konkurs6w ofl rt; 

2) liczba ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji; 

3) liczba zawartych um6w na realizai jy zadania publicznego, w tym liczba organizacji; 

4) liczba um6w kt6re nie zostaly z ealizowane lub zostaly rozwi<tZane przez Gminy z 

przyczyn niezaleznych od organizacji; 


5) wysokosc kwot udzielonych dot4 ji w poszczegolnych obszarachl zakresach. 


4. 	 Wsp61praca Gminy z organizacjami hozarzetdowymi realizowana bydzie przy udziale (za 

posrednictwem) koordynatora ds. w! po/pracy, ktorego funkcje; pe/ni osoba zatrudniona 

na stanowisku ds. wsp61pracy z orga Iizacjami pozarzetdowymi. 

5. 	 Do zadaiJ. koordynatora nalezy monr orowanie, doskonalenie realizacji wsp61pracy oraz 

udzielanie organizacjom pozarzetdowym pomocy organizacyjnej i merytorycznej, 

w szczeg61nosci poprzez: 

1) gromadzenie i rozpowszechnian1e informacji istotnych dla dzialalnosci organizacji 

pozarzetdowych, I 

2) prowadzenie nadzoru nad spra\Vami organizacyjnymi organlzacJl pozarzetdowych 

i innych dzialajetcych w sferze po~ytku publicznego. 

I 
6. 	 W6jt Gminy Slubice zlozy Radzie qminy Slubice sprawozdanie z realizacji Programu w 

terminie do dnia 31 maja 2023 r. 

I 
ROZDZIALXI 


Sposob tworzenia Pr Igramu oraz przebieg konsultacji 


§ 14. 

Roczny program wsp61pracy Gminy Slubice z organizacjami pozarzetdowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. st. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego 3	 1
I 



i 0 wolontariacie na 2022 rok stworzony zostal na podstawie doswiadczen z lat minionych 

i posiadanej aktualnie wiedzy 0 oczekiwaniach spolecznych, w tym z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej wsr6d dzieci i mlodziezy; wspierania zadafl z zakresu 

kultury, edukacji i wychowania. Podlega on konsultacjom prowadzonym w spos6b okreslony 

w Uchwale Nr XLIV218/2010 Rady Gminy Slubice z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie 

szczegolowego sposobu konsultowania z radq dzialalnosci potytku publicznego lub 

organizac}arni pozarzqdowyrni i innyrni podrniotarni pro}ektow aktow prawa rnie}scowego w 

dziedzinach dotyczqcych dzialalnosci statutowe} tych organizac}i. Informacja 0 konsultacjach 

zamieszczona zostala na tablicy ogloszen Urz((du Gminy Slubice, na stronie intemetowej 

www.slubice.org.pl oraz na stronie BIP www.ugslubice.bip.org.pl. Wyniki konsultacji 

zamieszczone zostan'l w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej Urz((du 

Gminy Slubice oraz na tablicy ogloszen Urz((du Gminy Slubice. Wyniki konsultacji zostan'l 

r6wniez przedstawione w uzasadnieniu do uchwaly Rady Gminy Slubice w sprawie 

uchwalenia Rocznego Prograrnu Wspolpracy Grniny Slubice z organizac}arni pozarzqdowyrni 

oraz podrniotarni wyrnienionyrni wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci potytku publicznego i 0 

wolontariacie na 2022 rok. 

ROZDZIAL XII 


Tryb powolywania i zasady dzialania komisji konkursowych do opiniowania ofert 


w otwartych konkursach ofert. 


§ 15. 

1. 	 Oferty zlozone przez organizacje opiniuje, specjalnie powolana, komisja konkursowa, 

w sklad kt6rej wchodz'l przedstawiciele Urz((du Gminy Slubice oraz osoby 

reprezentuj'lce organizacje pozarz'ldowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy, z wy1'lczeniem os6b reprezentuj'lcych organizacje pozarz'ldowe lub podmioty 

wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy bior'lce udzial w konkursie. Przedstawiciele 

organizacji pozarz'ldowych rub podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy bior'l 

udzial w pracach komisji konkursowej pod warunkiem wczesniejszego zgloszenia. 

Komisja konkursowa moze korzystac z pomocy os6b posiadaj'lcych specjalistyczn'l 

wiedz(( z dziedziny obejmuj'lcej zakres zadafl publicznych, kt6rych konkurs dotyczy. 

2. 	 Imienny sklad komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy okresli Zarz'ldzenie W6jta 

Gminy Slubice. 

www.ugslubice.bip.org.pl
www.slubice.org.pl


RO DZIAL XIII 

Postan wienia koncowe 

§ 16. 

1. 	 W zakresie me uregulowanym mmeJszym Programem, do wsp61pracy Gminy 

z podmiotami Programu stosuje s ~ odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku 0 dzialalnosci pozytku lPublicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1057 ze zm.) oraz ustawy z ~nia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (tj. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.). 

2. 	 Zmiany niniejszego Programu wymaJaj~ formy przyjytej dlajego uchwa1enia. 

I § 17. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtoJ i Gminy Slubice. 

§ 18. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia i podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej. I 

'i 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 L 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 L, poz. 1057 ze zm.) Rada Gminy Slubice 

zobowi<lzana jest, po konsultacjach z organizacjami pozarz<ldowymi oraz podmiotami 

wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku pUblicznego i 0 wolontariacie, do 

uchwalenia rocznego programu wsp6lpracy z organizacjami pozarz<ldowymi oraz podmiotami 

wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

Projekt Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Slubice z organizacjami 

pozarz<ldowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie na rok 2022 zostal poddany konsultacjom uprawnionym 

podmiotom. W wyznaczonym terminie organizacje pozarz<ldowe i podmioty wymienione 

wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci poZytku publicznego i 0 wolontariacie nie zglosily 

zadnych uwag do ww. projektu. 

lIlSZ 'skiSlawo . 


