
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE

z dnia            maja  2020 r.

w  sprawie zmiany  uchwały  Nr  XVI/101/2019  Rady  Gminy  Wierzchosławice  z  dnia  28
listopada2019  r.  w  sprawie  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Wierzchosławice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (tj:  Dz. U.  z 2019  poz. 506 z późn.  zm.)  w związku  z art. 5a  ustawy  z dnia  24 kwietnia
2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj:  Dz. U. z 2019r.,  poz. 688 z późn.
zm.)  Rada  Gminy  Wierzchosławice,  po  przeprowadzeniu  konsultacji  społecznych,   uchwala  co
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/101/2019 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 listopada2019 r. w
sprawie  Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Wierzchosławice  z organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których  mowa  w art.3  ust.3  ustawy  z dnia  24 kwietnia
2003 roku  o działalności  pożytku  publicznego  i o  wolontariacie,  na  rok  2020  dokonuje  się
następujących zmian: 

1. Po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:  Określa się zadanie priorytetowe w sferze pożytku
publicznego: podtrzymywania  i  upowszechniania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; określa się
planowaną  wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  jego  realizację  w
wysokości 10 000 zł. 

2. Po  §  9a  dodaje  się  §  9b  w  brzmieniu:  Określa  się  zadanie  priorytetowe  w  zakresie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
2.1  W  formie  działalności  profilaktycznej,  edukacyjnej  z  zakresu  przeciwdziałania
uzależnieniom  (organizacja  wydarzeń:  warsztatów,  konkursów,  wystaw,  prelekcji,
happeningów  oraz  konkursów  dla  dzieci  i  młodzieży,  szkoleń  poświęconych  m.in.
zagadnieniom  profilaktyki  uzależnień  od  nikotyny,  alkoholu,  narkotyków,  innych
substancji psychoaktywnych oraz cyberuzależnienia).
2.2  W  formie  realizacji  i  wspierania  kampanii  edukacyjnych,  mających  na  celu
zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z rożnego rodzaju
uzależnień.
2.3 W formie organizacji zajęć sportowych, promujących zdrowy i aktywny styl życia.
 

określa  się planowaną  wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  na  jego
realizację w wysokości 20 000 zł. 
Konkursy ofert   będą ogłaszane  w odrębnym trybie.

§ 2. Konsultacje społeczne trwały od dnia _______ do dnia __i odbywały się zgodnie z uchwałą Nr
XLIII/252/2010  Rady  Gminy  Wierzchosławice  z dnia  26 sierpnia  2010r.   w sprawie  określenia
szczegółowego sposobu konsultowania  z radą  działalności  pożytku  publicznego lub  organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących  działalności
statutowej tych organizacji. 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchosławice.



§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady
Gminy

Małgorzata Moskal`


