
UCHWAŁA Nr  341/XXXIX/2014 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 27 marca 2014 roku 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za 2013 rok. 

 

 

          Na podstawie art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie/ Dz. U. Nr 96 poz. 873 z poźn.zm./  Rada Miejska w Praszce 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2013 rok,  jak  w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                Załącznik 

                                                                                                 do Uchwały Nr 341/XXXIX/2014 

                                                                                        Rady Miejskiej w Praszce 

                                                                                      z dnia 27 marca 2014 r. 

 

Sprawozdanie  
 

z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za 2013 rok. 
 

           Zgodnie z art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie/ Dz.U. Nr 96 poz 873 z poźn.zm/ przedkładam 

sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2013: 

           Projekt Programu współpracy przygotowany przez Burmistrza Praszki został 

poddany konsultacjom społecznym zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Miejską w 

uchwale nr 348/XLII/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 30 września 2010 r. w 

sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji. 

            Burmistrz Praszki Zarządzeniem Nr Or 0151.82.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. 

wyznaczył termin konsultacji od dnia 30.11.2012 r. do dnia 07.12.2012 r. W zaproszeniu 

do konsultacji poinformował o możliwości składania propozycji, uwag i opinii do zakresu 

i form współpracy na 2013 r, które zamieszczone zostało w dniu  30.11.2012 r. na stronie 

internetowej www.praszka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 

tutejszego Urzędu.  

W podanym wyżej terminie nie wpłynęły żadne propozycje, uwagi czy opinie do Projektu 

Programu Współpracy. 

Opracowany Projekt Programu został uchwalony przez Radę Miejską w Praszce.  

W pkt X Programu – określony został sposób oceny realizacji niniejszego Programu 

poprzez złożenie Radzie Miejskiej sprawozdania, na temat efektywności Programu, 

a w szczególności: 

1. Liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania 

publicznego: - 2  

-  Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec zagrożeń NEPSIS – 35.000.zł 

- Stowarzyszenie NASZA SZANSA – 4 000.-zł. 

2. Liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych: 

W ramach realizacji Programu zawarto 2 umowy na realizację zadania z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych 

zadań:  

Na realizację Programu w roku 2013 zostały przeznaczone następujące środki finansowe: 

-  39 000,00 zł. na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

http://www.praszka.pl/

