
- PROJEKT - 

UCHWAŁA  Nr……………/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia …… listopada 2018r. 

 

 

 

w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

 

 

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

(tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 994 ), oraz  art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., 

poz. 450 z późn.zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

 

Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Masłów z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na  2019 rok, stanowiący załącznik Nr 1 niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01.01.2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- PROJEKT - 

 

Uzasadnienie  
do Uchwały Nr…….   / ……./2018 
Rady Gminy Masłów 
z dnia…… listopada 2018r. 
 
            Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy 
administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Podstawowe 
znaczenie w tej kwestii ma art. 5a cytowanej ustawy nakładający na organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
            Projektowana uchwała ureguluje współpracę pomiędzy Gminą Masłów a organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r. określając 
cele, zakres i formy tej współpracy. Program w szczególności sprzyjać będzie kontynuowaniu i 
rozwijaniu partnerskiej współpracy pomiędzy gminą a organizacjami i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, dalszemu rozwojowi tych organizacji i podmiotów, stworzy 
mieszkańcom gminy szansę poszerzenia aktywności społecznej, a także umożliwi zlecenie realizacji 
zadań gminy na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy. 
Zlecanie zadań może odbywać się w dwóch formach: wspierania realizacji zadania publicznego 
(dofinansowania kosztów zadania) oraz powierzania realizacji zadania publicznego (sfinansowania 
całkowitych kosztów zadania). 
          Przedmiotowa uchwała oznacza również realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie 
wykonywania zadań publicznych oraz stanowi dla władz Gminy Masłów podstawę do dysponowania 
środkami publicznymi. 
           Niniejszy projekt uchwały w sprawie: „Uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Masłów z Organizacjami Pozarządowymi oraz  podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” został poddany konsultacjom 
zgodnie z wymogami przepisów ustawy.  
 
 

 

 


