
Konsultacja Programu współpracy Miasta Nowy Targ

z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

Zgodnie z Uchwałą nr 72/XLII/06 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 20 września

2006 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy

Miasta Nowy Targ, Burmistrz Miasta przedkłada do konsultacji projekt uchwały w

sprawie:  przyjęcia  Programu  współpracy  Miasta  Nowy  Targ  z organizacjami

pozarządowymi w roku 2020. Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy

zgłaszać do dnia 19 września 2019 r.  na adres: wpromocji@um.nowytarg.pl lub do

Referatu ds. Sportu i Turystyki, ul. Krzywa 1, p. 206 tel. 18 26 11 237 w godzinach

urzędowania.

Uchwała nr
Rady Miasta Nowy Targ

z dnia

w  sprawie:  przyjęcia  Programu  Współpracy  Miasta  Nowy  Targ  z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020.

Na podstawie  art.  7  ust.  1  pkt  19,  art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z  późn. zm.), art. 5a ust. 1
i ust.  4  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Rada Miasta Nowego
Targu uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się roczny Program Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020 zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowego Targu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Program  Współpracy  Miasta  Nowego  Targu  z  organizacjami  pozarządowymi
i podmiotami  wymienionymi w art.  3 ust.  3  ustawy o działalności  pożytku publicznego
i o wolontariacie  został  opracowany  w  celu  sprecyzowania  zakresu  współdziałania  na
zasadzie partnerstwa oraz określa reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.

Trzecim  sektorem  działającym  na  rzecz  dobra  wspólnego   obok  sektora
publicznego  i prywatnego  są  organizacje  pozarządowe.  Stowarzyszenia  i  fundacje  oraz
niesformalizowane  grupy  aktywnych  obywateli  podejmują  cenne  działania  dla  lokalnej
społeczności,  dlatego współpraca  organizacji  pozarządowych i  jednostki  samorządowej 
stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest  poprawa jakości życia
mieszkańców naszego  miasta.  Społeczna  aktywność  lokalnych  inicjatyw  obywatelskich
przyczynia  się  nie  tylko  do  pełniejszego  zaspokajania  potrzeb  wspólnoty,  ale  także  do
rozwoju odpowiedzialności  za przyszłość miasta.   

Przyjmując  Program  Współpracy  Miasta  Nowy  Targ  z  Organizacjami
Pozarządowymi  i  innymi  Podmiotami,  Rada  Miasta  deklaruje  budowanie  dialogu
obywatelskiego,  chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do powstawania
inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża intencję
realizacji  swych  zadań  ustawowych  w  ścisłym  współdziałaniu  z  organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami.

Opracowany  „Program  Współpracy  Miasta  Nowy  Targ  z  organizacjami
pozarządowymi  na  rok  2020”  stanowi  wyraz  zaangażowania  obu  stron  w  stworzenie
optymalnego planu współpracy na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności,  uczciwej  konkurencji  i  jawności.  Mając  na  celu  poprawę  warunków  życia
społeczności  lokalnej  oraz  wsparcie  mieszkańców  w  działalności  społecznej,  przekładam
„ Program Współpracy Miasta Nowego Targu z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. 
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