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UCHWAŁA NR 225/7/XXXI/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 7 grudnia 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395 ) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr 211/7/XXX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 2319), § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Gmina przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi kierować się będzie
zasadami:
1) partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej
w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich
rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;
2) pomocniczości – zgodnie, z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych
gminy powinna odbywać się poprzez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast
Gmina podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora
pozarządowego;
3) efektywności – w myśl, której Gmina wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi
do realizacji zadań społeczno–ekonomicznych uwzględniając kryterium racjonalności
i efektywności;
4) jawności podejmowanych działań – zgodnie, z którą organy Gminy udostępniają organizacjom
pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których
możliwa jest współpraca z tymi organizacjami;
5) legalności – w myśl, której wszelkie działania organów Gminy oraz organizacji pozarządowych
odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa;
6) suwerenności stron – zgodnie, z którą Gmina respektuje odrębność i suwerenność
zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania
i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych i w takim zakresie
współpracuje z tymi organizacjami;
7) uczciwej konkurencji – co oznacza, że Gmina zlecać będzie wykonywanie zadań publicznych
w oparciu o otwarty konkurs ofert, natomiast przy wyborze ofert kierować się będzie oceną
możliwości wykonania zadań przez oferentów oraz porównaniem przedstawionych kalkulacji
kosztów realizacji zadań w odniesieniu do ich rzeczowego zakresu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
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