
 

 

UCHWAŁA Nr L/509/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 21 czerwca 2018r. 

 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 

r. 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 2018 rok. 

 

 

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 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 2018 r., poz. 450 z późn.zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

 

Zmienia 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  2018 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/409/2017 Rady 

Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. w następujący sposób: 

1) w § 5 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się drugie wypunktowanie w brzmieniu: 

 budowa boiska treningowego w Brzezinkach; 

2) w §8 ust 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego określonego w § 5 

ust. 1 pkt 2 wynosi 166 000,00 zł.. 

 

§ 2. 

 

Pozostała treść Programu pozostaje bez zmian.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów    

         /-/ Sylwester Wojtyna 



 

 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr L/509/2017 
Rady Gminy Masłów 
z dnia 21 czerwca 2018r. 
 
            Szczegółowo sferę współpracy organów administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Ustawa stwarza możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego 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. 
            Uchwałą Nr XLIII/409/2017 Rady Gminy Masłów z dnia 30 listopada 2017 r. przyjęła stosowny 
program. Ponieważ w trakcie roku już po uchwaleniu programu wystąpiła potrzeba wykonania boiska 
treningowego piłki nożnej w Brzezinkach niezbędnego do realizacji zadania publicznego 
(dofinansowania kosztów zadania) oraz powierzania realizacji zadania publicznego w zakresie 
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, zmiana programu pozwoli na udzielenie w formie dotacji wsparcia 
finansowego w realizacji tego obiektu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu. 
Projekt uchwały został poddany konsultacjom zgodnie z wymogami przepisów ustawy.  

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów    

         /-/ Sylwester Wojtyna 

 


