
UCHWAŁA NR 137/XXXIV/09  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135;
z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94,
poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) uchwala się,  co

następuje: 

§   1 .  Uchwala się  program współpracy na 2010 rok Gminy Szczuczyn z organizacjami

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalnoś ć  pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Program o którym mowa w ust. 1 dotyczy: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) organizacji pozarządowych;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających 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, jeżeli ich

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady  

 

Jerzy Szymanowski 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SZCZUCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2010 ROK.  

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

§  2 .  Celem współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań

publicznych określonych w art. 4 ustawy jest: 

§   3 .  Sfera zadań  publicznych, których realizacja powinna być  prowadzona we współpracy

z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania w zakresie: 

§ 4. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez:

§ 5. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania

zleconego zadania określa ustawa.  

§   6 .  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację  zadań  publicznych określa

uchwała w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.  

Załącznik do Uchwały Nr 

137/XXXIV/09 

Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy.

1) pobudzanie i rozwijanie działań lokalnych na rzecz miejscowych społeczności;

2) pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez wprowadzanie nowatorskich i efektywnych
działań; 

3) zwiększenie wpływu środowisk lokalnych na politykę społeczną w gminie;

4) budowanie partnerskich stosunków między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

1) pomocy społecznej realizowanej poprzez: 

a) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób znajdujących się  w trudnej sytuacji
życiowej, 

b) prowadzenie działań opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rehabilitacyjnych;

2) ochrony i promocji zdrowia poprzez: 

a) organizowanie kampanii informacyjnych dot. ochrony zdrowia,

b) udzielanie pomocy przy organizowaniu badań dla mieszkańców,

c) realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem

alkoholizmowi, 

d) realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy realizowane poprzez: 

a) organizowanie kursów i szkoleń  umożliwiających zainteresowanym osobom podnoszenie

kwalifikacji lub nabywanie nowych umiejętności, 

b) pomoc szkoleniową i prawną przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej,

c) umożliwianie poszukiwania ofert pracy w internecie dla osób poszukujących pracy;

4) upowszechniania oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: 

a) organizację zawodów i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

b) promowanie sportu masowego i zdrowego stylu życia,

c) rozszerzanie bazy materialnej służącej rozwojowi sportu i kultury fizycznej,

d) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej i ludowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja konkursów, spotkań, wystaw

i imprez nawiązujących do tradycji narodowej, 

e) wspierania i promocji twórczości oraz działań i inicjatyw kulturalnych;

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności: 

a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwoju zainteresowań;

6) krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności:

a) działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną – organizacja rajdów,

b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

7) ratownictwa i ochrony ludności realizowane poprzez: 

a) propagowanie wiedzy w zakresie zapobiegania występowaniu zagrożeń  dla zdrowia i życia

ludzi, 

b) szkolenie członków służb ratowniczych działających na terenie gminy,

c) podejmowanie działań zmierzających do poprawienia stopnia wyposażenia służb ratowniczych

w profesjonalny sprzęt ratowniczy. 

1) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji pozarządowych

(udostępnianie sal, użyczanie sprzętu itd.); 

2) organizowanie otwartych spotkań  przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu

gminnego; 

3) bieżącą  wymianę  informacji o podejmowanych działaniach w dziedzinach będących przedmiotem

wspólnego zainteresowania; 

4) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych;

5) współdziałanie w poszukiwaniu źródeł finansowania dla określonych projektów służących realizacji

zadań publicznych; 

6) zlecanie wykonywania zadań publicznych w formie powierzenia wraz z udzielaniem dotacji na ich
realizację; 

7) wspieranie wykonywania zadań  publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji. 
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UCHWAŁA NR 137/XXXIV/09  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135;
z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94,
poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) uchwala się,  co

następuje: 

§   1 .  Uchwala się  program współpracy na 2010 rok Gminy Szczuczyn z organizacjami

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalnoś ć  pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Program o którym mowa w ust. 1 dotyczy: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) organizacji pozarządowych;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających 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, jeżeli ich

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady  

 

Jerzy Szymanowski 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SZCZUCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2010 ROK.  

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

§  2 .  Celem współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań

publicznych określonych w art. 4 ustawy jest: 

§   3 .  Sfera zadań  publicznych, których realizacja powinna być  prowadzona we współpracy

z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania w zakresie: 

§ 4. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez:

§ 5. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania

zleconego zadania określa ustawa.  

§   6 .  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację  zadań  publicznych określa

uchwała w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.  

Załącznik do Uchwały Nr 

137/XXXIV/09 

Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy.

1) pobudzanie i rozwijanie działań lokalnych na rzecz miejscowych społeczności;

2) pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez wprowadzanie nowatorskich i efektywnych
działań; 

3) zwiększenie wpływu środowisk lokalnych na politykę społeczną w gminie;

4) budowanie partnerskich stosunków między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

1) pomocy społecznej realizowanej poprzez: 

a) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób znajdujących się  w trudnej sytuacji
życiowej, 

b) prowadzenie działań opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rehabilitacyjnych;

2) ochrony i promocji zdrowia poprzez: 

a) organizowanie kampanii informacyjnych dot. ochrony zdrowia,

b) udzielanie pomocy przy organizowaniu badań dla mieszkańców,

c) realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem

alkoholizmowi, 

d) realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy realizowane poprzez: 

a) organizowanie kursów i szkoleń  umożliwiających zainteresowanym osobom podnoszenie

kwalifikacji lub nabywanie nowych umiejętności, 

b) pomoc szkoleniową i prawną przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej,

c) umożliwianie poszukiwania ofert pracy w internecie dla osób poszukujących pracy;

4) upowszechniania oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: 

a) organizację zawodów i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

b) promowanie sportu masowego i zdrowego stylu życia,

c) rozszerzanie bazy materialnej służącej rozwojowi sportu i kultury fizycznej,

d) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej i ludowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja konkursów, spotkań, wystaw

i imprez nawiązujących do tradycji narodowej, 

e) wspierania i promocji twórczości oraz działań i inicjatyw kulturalnych;

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności: 

a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwoju zainteresowań;

6) krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności:

a) działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną – organizacja rajdów,

b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

7) ratownictwa i ochrony ludności realizowane poprzez: 

a) propagowanie wiedzy w zakresie zapobiegania występowaniu zagrożeń  dla zdrowia i życia

ludzi, 

b) szkolenie członków służb ratowniczych działających na terenie gminy,

c) podejmowanie działań zmierzających do poprawienia stopnia wyposażenia służb ratowniczych

w profesjonalny sprzęt ratowniczy. 

1) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji pozarządowych

(udostępnianie sal, użyczanie sprzętu itd.); 

2) organizowanie otwartych spotkań  przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu

gminnego; 

3) bieżącą  wymianę  informacji o podejmowanych działaniach w dziedzinach będących przedmiotem

wspólnego zainteresowania; 

4) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych;

5) współdziałanie w poszukiwaniu źródeł finansowania dla określonych projektów służących realizacji

zadań publicznych; 

6) zlecanie wykonywania zadań publicznych w formie powierzenia wraz z udzielaniem dotacji na ich
realizację; 

7) wspieranie wykonywania zadań  publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji. 
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UCHWAŁA NR 137/XXXIV/09  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135;
z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94,
poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) uchwala się,  co

następuje: 

§   1 .  Uchwala się  program współpracy na 2010 rok Gminy Szczuczyn z organizacjami

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalnoś ć  pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Program o którym mowa w ust. 1 dotyczy: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) organizacji pozarządowych;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających 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, jeżeli ich

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady  

 

Jerzy Szymanowski 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SZCZUCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2010 ROK.  

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o: 

§  2 .  Celem współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań

publicznych określonych w art. 4 ustawy jest: 

§   3 .  Sfera zadań  publicznych, których realizacja powinna być  prowadzona we współpracy

z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania w zakresie: 

§ 4. Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana poprzez:

§ 5. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania

zleconego zadania określa ustawa.  

§   6 .  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację  zadań  publicznych określa

uchwała w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.  

Załącznik do Uchwały Nr 

137/XXXIV/09 

Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy.

1) pobudzanie i rozwijanie działań lokalnych na rzecz miejscowych społeczności;

2) pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez wprowadzanie nowatorskich i efektywnych
działań; 

3) zwiększenie wpływu środowisk lokalnych na politykę społeczną w gminie;

4) budowanie partnerskich stosunków między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

1) pomocy społecznej realizowanej poprzez: 

a) zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych osób znajdujących się  w trudnej sytuacji
życiowej, 

b) prowadzenie działań opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rehabilitacyjnych;

2) ochrony i promocji zdrowia poprzez: 

a) organizowanie kampanii informacyjnych dot. ochrony zdrowia,

b) udzielanie pomocy przy organizowaniu badań dla mieszkańców,

c) realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem

alkoholizmowi, 

d) realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

3) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem z pracy realizowane poprzez: 

a) organizowanie kursów i szkoleń  umożliwiających zainteresowanym osobom podnoszenie

kwalifikacji lub nabywanie nowych umiejętności, 

b) pomoc szkoleniową i prawną przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej,

c) umożliwianie poszukiwania ofert pracy w internecie dla osób poszukujących pracy;

4) upowszechniania oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez: 

a) organizację zawodów i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

b) promowanie sportu masowego i zdrowego stylu życia,

c) rozszerzanie bazy materialnej służącej rozwojowi sportu i kultury fizycznej,

d) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej i ludowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja konkursów, spotkań, wystaw

i imprez nawiązujących do tradycji narodowej, 

e) wspierania i promocji twórczości oraz działań i inicjatyw kulturalnych;

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności: 

a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

b) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwoju zainteresowań;

6) krajoznawstwa, turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności:

a) działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną – organizacja rajdów,

b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;

7) ratownictwa i ochrony ludności realizowane poprzez: 

a) propagowanie wiedzy w zakresie zapobiegania występowaniu zagrożeń  dla zdrowia i życia

ludzi, 

b) szkolenie członków służb ratowniczych działających na terenie gminy,

c) podejmowanie działań zmierzających do poprawienia stopnia wyposażenia służb ratowniczych

w profesjonalny sprzęt ratowniczy. 

1) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji pozarządowych

(udostępnianie sal, użyczanie sprzętu itd.); 

2) organizowanie otwartych spotkań  przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu

gminnego; 

3) bieżącą  wymianę  informacji o podejmowanych działaniach w dziedzinach będących przedmiotem

wspólnego zainteresowania; 

4) wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych;

5) współdziałanie w poszukiwaniu źródeł finansowania dla określonych projektów służących realizacji

zadań publicznych; 

6) zlecanie wykonywania zadań publicznych w formie powierzenia wraz z udzielaniem dotacji na ich
realizację; 

7) wspieranie wykonywania zadań  publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji. 
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UCHWAŁA NR 137/XXXIV/09  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE  

z dnia 29 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami 
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135;
z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94,
poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120) uchwala się,  co

następuje: 

§   1 .  Uchwala się  program współpracy na 2010 rok Gminy Szczuczyn z organizacjami

pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalnoś ć  pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Program o którym mowa w ust. 1 dotyczy: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) organizacji pozarządowych;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających 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, jeżeli ich

cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady  
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