
Uchwała Nr XLIX/397/14  
Rady Gminy Branice 

z dnia 3 listopada 2014 r. 
 

w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice 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 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. w Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1118) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Branice 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Branice 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 2015 rok w następującym 
brzmieniu: 

LP 

OBSZAR OBJĘTY 
WSPÓŁPRACĄ - 
WYNIKAJ ĄCY  

Z WIELOLETNIEGO 
PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY 

FORMA WSPÓŁPRACY  
Z ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI 

ŚRODKI 
PRZEWI- 

DZIANE NA 
REALIZACJ Ę 

ZADANIA  
(kwoty w złotych) 

JEDNOSTKA 
ORGANIZACYJNA 

ODPOWIEDZIALNA 

1. Ochrona i Promocja 
Zdrowia 

1/ Powierzenie prowadzenia 
świetlicy socjoterapeutycznej 
i klubu AA dla osób dotkniętych 
problemem alkoholizmu w tym 
również zlecenie udzielania 
pomocy psychologiczno 
pedagogicznej, wraz 
z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, 
2/ Wzajemne informowanie się  
o planowanych kierunkach 
działalności i współdziałanie w 
celu zharmonizowania tych 
kierunków. 

3.500 Urząd Gminy  
w Branicach  



2. Pomoc Społeczna 1/ Powierzenie prowadzenia 
rehabilitacji leczniczej osób 
chorych i niepełnosprawnych, 
wraz z udzieleniem dotacji na 
finansowanie jej realizacji, 
2/ Powierzenie prowadzenia 
działań na rzecz 
niepełnosprawnych, w tym 
działań, związanych 
z wyrównywaniem szans 
i likwidacją barier, wraz 
z udzieleniem dotacji na 
finansowanie ich realizacji, 
3/ Wspieranie innych działań 
wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji, 
4/ Wzajemne informowanie się  
o planowanych  kierunkach 
działalności i współdziałanie w 
celu zharmonizowania tych 
kierunków. 

57.000 Ośrodek Pomocy 
Społecznej  
w Branicach 

3. Kultura, Sport  

i Rekreacja 

1/ Powierzenie organizacji zajęć  
w okresie letnim dla dzieci 
wiejskich, wraz z udzieleniem 
dotacji na finansowanie jej 
realizacji, 
2/ Powierzenie organizacji czasu 
wolnego dzieci wiejskich 
poprzez pokrycie kosztów 
wynagrodzenia osoby 
prowadzącej zajęcia 
specjalistyczne w świetlicy 
środowiskowej, 
3/ Powierzenie organizacji 
przedsięwzięć dotyczących 
sportu, kultury i rekreacji, 
ukierunkowanych na dzieci 
wiejskie, wraz z udzieleniem 
dotacji na finansowanie ich 
realizacji, 
4/ Wspieranie innych działań 
wraz z udzieleniem dotacji na 
dofinansowanie ich realizacji, 
5/ Wzajemne informowanie się  
o planowanych kierunkach 
działalności i współdziałanie 
w celu zharmonizowania tych 
kierunków. 

99.500 Urząd Gminy 
w Branicach 

4. Inne obszary 1/ Wzajemne informowanie się  
o planowanych kierunkach 

------------------- Koordynator ds. 
współpracy  



współpracy 

 

działalności i współdziałanie w 
celu zharmonizowania tych 
kierunków, 
2/ Tworzenie wspólnych 
zespołów o charakterze 
doradczym i inicjatywnym, 
3/ Konsultowanie, odpowiednio 
do zakresu działania organizacji 
pozarządowych, projektów 
aktów normatywnych 
w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych 
organizacji. 

z organizacjami 
pozarządowymi 

 

§ 2. Powyższy Program jest zgodny z uchwałą Nr XVIII/149/12 Rady Gminy Branice z dnia 
19 marca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Branice z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
 
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


