
Uchwała Nr XIX/88/08 
Rady Gminy Branice 
z dnia 26 lutego 2008 r. 

 
 

w sprawie Rocznego programu Współpracy gminy Branice z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami ) 

 
 

Rada Gminy Branice 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Branice z organizacjami pozarządowymi, 
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, osobami prawnymi i jednostkami 
działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych  oraz  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 

na rok 2008 w następującym brzmieniu: 
 
 

LP ZADANIE OBJĘTE 
WSPÓŁPRACĄ - 
WYNIKAJĄCE Z 

WIELOLETNIEGO 
PROGRAMU 

WSPÓŁPRACY 

FORMA WSPÓŁPRACY ŚRODKI PRZEWI- 
DZIANE NA 
REALIZACJĘ 

ZADANIA 

JEDNOSTKA 
ORGANIZACYJNA 

ODPOWIEDZIALNA 

1. Upowszechnianie 
kultury fizycznej i 

sportu 

1/ Wspieranie działań wraz z 
udzieleniem dotacji na ich 

finansowanie. 
2/ Wzajemne  informowanie się  o 

planowanych  kierunków działalności i 
współdziałanie w celu zharmonizowania tych 

kierunków, 

63.000 ,- Zespół Obsługi 
Oświaty, Kultury 

i Sportu w 
Branicach 

2. Działania na rzecz 

mieszkańców i 
zwiększenie udziału 

mieszkańców w 
rozwiązywaniu 

lokalnych 
problemów. 

Kultura i rekreacja 
 

1/organizacja zajęć w okresie letnim 
dla dzieci wiejskich 

2/organizacja przedsięwzięć 
dotyczących sportu, kultury i rekreacji, 

w tym wspieranie działań lokalnych 
grup Koła Gospodyń Wiejskich 

ukierunkowanych na dzieci wiejskie, 
 

4.000.- Zespół Obsługi 
Oświaty, Kultury 

i Sportu w 
Branicach 



3. Pomoc społeczna – 
działania skierowane 

na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 

1/ Wspieranie działań wraz z 
udzieleniem dotacji na ich 

finansowanie. 
2/ Wzajemne  informowanie się  o 

planowanych  kierunków działalności i 
współdziałanie w celu 

zharmonizowania tych kierunków, 

1.000,- Urząd Gminy w 
Branicach 

4. Ochrona i promocja 
zdrowia – 

przeciwdziałanie 
patologiom 
społecznym 

1/ Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej i klubu AA dla 

osób dotkniętych problemem 
alkoholizmu w tym równieŜ udzielanie 
pomocy psychologiczno pedagogicznej 

, 
2/ Wzajemne  informowanie się  o 

planowanych  kierunków działalności i 
współdziałanie w celu 

zharmonizowania tych kierunków, 

 
8.000,- 

Urząd Gminy w 
Branicach 

5. Inne zadania  
publiczne z zakresu 

działania gminy 

1/ Wzajemne  informowanie się  o 
planowanych  kierunków działalności i 

współdziałanie w celu 
zharmonizowania tych kierunków, 

2/ Tworzenie wspólnych zespołów o 
charakterze doradczym i inicjatywnym, 

3/ Konsultowanie  z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami, odpowiednio do zakresu 
ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji 

 
 

-------------- 

Koordynator  ds. 
współpracy z 
organizacjami 

pozarządowymi 

 
 

                                                                         § 2 
 

PowyŜszy Roczny Program jest zgodny z Wieloletnim Programem Współpracy Gminy 
Branice z organizacjami pozarządowymi, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Branice Nr 

XLIII/219/05 z dnia 13.12.2005r. 
 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 
 
 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



 


