
Uchwnła Nr ..... ... . 

Rady Miasta KędzierL)'n-Koźłe 

z dnia .... .... ... . .... ... r. 

w sprawie I)rogra mu współpracy Gminy Kędzicn.:yn-Koź le z organizacjami pozarl.ądowymi 

oraz innymi podmiotami Ilrowadząc)' mi dziahllność pożytku publicznego na rok 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorLądzi e gminnym 

(Dz. U. z 20 16 r., poz. 446 Z późno zm. l» oraz art. 5a ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i wolon tariacie (Dz. U. z 20 16, poz. 1817 z późn o zm.Z» Rada 

Miasta Kędzi erzyn-Koźle uchwala, co następuje: 

§ I. Uchwala się Program współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjam i pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzi a ła lność pożytku publicznego na ro k 20 18, sta nowiący 

załączni k do niniejszej lIchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźl e. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życ i e z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu na stronie internetowej Gminy 

Kędzi erzyn-Koźl e. na stronie podmiotowej Urzędu Miasta KędzierLyn~Koźl e w Biuletynie 

Infonnacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kędzi erzyn - Koźle . 

~(?=-~2P'(:J----
I) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w: Dz. U. z 20 16 r. po4 1579. 1948 i z 20 17 r. po4 
730 i po4 935. 

2) Zm iany tekstu jednolitego wymien ionej ustawy zos lały ogłoszone w Oz. U. z 2016 r. poz. 1948 p~w~'f.t 60 
i poz. 573. rtAOO 
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Uzasadn ienie 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na gminę obowiązek 
uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami. realizującymi 
zadania gminy w sfer.le publicznej. 

Program wspólpracy Gminy Kęd=ier=yn-Ko::/e = organizacjami po=ar:qdowymi ora= innymi 
podmiotami prowadzqcymi d:ialalność pożytku publicznego na rok 2018 określa zasady, zakres 
i fonny współpracy gminy K~dzier.lyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 
zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa i jawności w zakres ie wykonywania zadań 
publicznych oraz stanowi podstawę dła gminy do dysponowania środkami publicznymi. 
Wymienione w Programie zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku 
publicznego, które wymienione zostały w arl. 4 usl.l ustawy o działalnośc i pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Stanowią one katalog zadań, które gmina Kędzierzyn-Koźle wskazała jako własne 
zadania priorytetowe i które będzie mogla zlecać do reali zacji organizacjom prowadzącym 
działalność statutową w danej dziedzi nie. 

Szczegółowe warunki reali zacji zadań priorytetowych zostaną okreś lone w ogłoszeniu otwartego 
konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań, w specyfikacjach do poszczególnych zadań. 

Zgodnie z art. 5 a usl. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późno zm. ) oraz na podstawie § 4 uchwały 
nr LXlI lJ701l 10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 listopada 2010 roku \II sprawie określenia 
szc=ególowego sposobu konsul/owania = organi:acjami po:ar:qdowymi i podmiotami wymienionymi 
\II art. 3 lisi. 3 IIs/awy o d:ialalności po:y/ku public=nego i o wolonrariacie projeklów prawa 
miejscowego Ul d=ied:inach do/yc=qcych d=iałalności s/alllloll'ej Iy,",' orgalli:acji, projekt uchwały 
w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzier=yn-Kożle z orgalli:acjami po:ar:qdowymi ora: 
innymi podmiolami prowad:qcymi d=ialalność po:ylku publicznego lIa rok 20/8 zostanie poddany 
konsultacjom. 


