
UCHWALA Nr

RADY GMINY

z dnia 16 lutego 20llr.

W sprawie przyjEciarocznego programu wsp6lpracy Gminy Magnuszew z orgailzacJamr

pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoS6 poZytku publicznego.

Napodstawie art. 18 ust. 2pkt2l5 ustawy zdniaO8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym

(tekst jednolity oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci poZytku

publicznego i o wolontariacie (DZ. U. 96 poz. 873 z p62n. zm. )
Rada Gminy Magnuszew uchwala co nastgpuje:

$ 1

Przyjmuje sig roczny program wsp6lpracy Gminy Magnuszew z orgarizacjami

pozarzqdov,rymi orazinnymi podmiotami prowadz4cymi dzialalnoSi poZytku publicznego,

okreSlony w zalqczniku do niniejszej uchwaly.

$ 2

Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy.

$ 3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjEcia.
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Za\qcznik do Uchwaly Nr .
Rady Gminy Magnuszew z dnia 16.02.201Ir.

Roczny program wsp6lpracy Gminy Magnuszewska
z organizacj ami Pozarz1dowY mi

oraz podmiotami prowadz4cymi dzialalnosd po'ytku publicznego.

$ 1

Obszary wsP6lPracY

Wsp6lpraca z Podmiotami dotyczy zadanokreSlonych w art. 7 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o

samor)qdzie gminnym (tekst jednolity Dz.IJ. z2001r.,nr l42,poz.I59l zp62n. zm.),p62n' zm.

w szczeg6lnoSci zadari wlasnych gminy obejmuj4cych nastqpuj4ce obszary:

1. Kultura, oSwiata i wYchowanie

2. Sport, kultura frzyczna i rekreacja

3. Edukacja wychowawcza

4. Profilaktyka i rehabilitacja uzale2nionych

5. Ochrona Srodowiska

$ 2

Formy wsP6lPracY

1. Wsp6lpraca, o kt6rej mowa w $ 2 moze przybierac nastppuj4ce formy:

1. Wzajemnego informowania sig o planowanych kierunkach dzialalnoSci i wsp6ldzialaniu

w celu zharmonizowania tych kierunkow.

2. Konsultowaniu z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich dzialania,

projekt6w akt6w normatywnych w dziedzinachdotycz4cych dzialalnoSci statutowej tych

organizacji.

3. Tworzenie wsp6lnych zespol6w o charakterze doradczym i inicjatywnym.

4. pomocy w pozyskaniu Srodk6w finansowychze 2r6delpozabudhetowych gminy.

5. Udostgpnienie lokalu na spotkania organizacji i spotkania otwarte.



l .

$ 3
Zadania Programu

Ustala siE nastEpuj qce zadania realizowania w ramach programu w roku 20II.

Dla obszaru Kultura, oSwiata i wychowanie:

- Organizacja konkurs6w, wystaw, szkolnych przedstawieri teatralnych dla mieszkafrc6w

gminy w tym dzieci i mlodzie?y.

- Popularyzacja kultury filmowej w ramach organizaili:

. kino lektur szkolnych

. dyskusyjnego klubu filmowego

Dla obszaru Sport, kultura fizyczna i rekreacja

- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wSrod dzieci, niodzieZy i doroslych poprzez:

. organizacjp masowych imprez sportowo- rekreacyjnych, festyn6w i zabaw dla

mieszkaric6w gminy

. propagowanie sportu jako zdrowego stylu ?ycia, aktywnej formy spgdzania wolnego

czasu dzieci, mlodzie?y i doroslych

. wspomaganie zawod6w sportowych i rozgrywek w pilkE nohn4rQcznqi siatkow4

. promocj aprzez sport Gminy na terenie powiatu, wojew6dztwa, kraju'

Dla obszaru Edukacja wychowawcza

. organizowanie p6lkolonii dla dzieci

. wspieranie organizowanych wyjazd6w wakacyjnych dzieci imlodzie?y

. wspieranie organizowania zajgc opiekunczo- wychowawczych mai4cych na celu

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodzie?y i zapewnienie opieki nad dziecmi z

rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo oraz zagroZonych patologiq spolecznq'

Dla obszaru Profilaktyki i rehabilitacji uzaleZnionych

. realizacja Gminne go Proj ektu Prohlaktyk i Przeciw dzialaniaAlkoholizmowi

5. Dla obszaru Ochrona Srodowiska

. organizacji konkurs6w i wystaw o tematyce przyrodniczej

. edukacja ekologiczna

2.

J .

4 .

Srodowiskowej


