projekt
Uchwała Nr XX/121/2012
Rady Gminy Bojszowy

z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 października 2012r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi”
na rok 2013”.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.),
po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w
ustawy w trybie uchwały Nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r.
Rada Gminy Bojszowy
uchwala
§1
Zmienia się Uchwałę Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 października 2012r. w sprawie
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bojszowy z organizacjami pozarządowymi” na rok 2013”.
poprzez dodanie po rozdziale 6 rozdziału 7 i rozdziału 8 w brzmieniu:
Rozdział 7
Ocena realizacji programu
1. Miernikiem efektywności programu będą uzyskane informacje dotyczące:
a) liczby podmiotów programu podejmujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców
Gminy,
b) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,
c) liczby osób uczestniczących w zadaniu publicznym,
d) wysokość środków finansowych zaangażowanych poprzez podmioty programu w
realizację zadań publicznych,
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych
zadań.
2. Wyniki oceny zostaną zamieszczone w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy za rok
2013.
Rozdział 8
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
1. Roczny program współpracy został opracowany w oparciu o program współpracy na 2012 rok
z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z jego realizacji. W opracowaniu programu
uwzględniono uwagi uzyskane w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych w sposób
określony w uchwale konsultacyjnej.
2. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt programu został umieszczony na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojszowy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.bojszowy.pl w zakładce „Projekty aktów”
3. Konsultacje społeczne przeprowadzono w terminie od 09 do 16 października 2012 r.
4. Do projektu programu współpracy zgłoszono jedną opinię, którą w części uwzględniono,
zgodnie z protokołem z konsultacji.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

