
UCHWAŁA  Nr XLVI/468/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 31 maja 2022 roku 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/396/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 25 listopada 

2021r. 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 2022 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 2022 r., poz. 559), art. 5a ust.1 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity 

Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) 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 2022 rok, uchwała Nr XXXIX/396/2021 Rady Gminy Masłów z dnia  

25 listopada 2021r r. w następujący sposób: 

1) w § 6 ust. 1 po punkcie 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: 

„3) turystyki i krajoznawstwa”; 

2) w § 9 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego określonego  

w § 6 ust. 1 pkt 3 wynosi 900,00 zł.” 

 

§ 2. 

Pozostała treść Programu pozostaje bez zmian. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło    

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XLVI/468/2022 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 31 maja 2022r. 

 

            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 cyt. ustawy nakładając na organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Uchwałą Nr XXXIX/396/2021 Rada Gminy Masłów z dnia 25 listopada 2021r. przyjęła 

stosowny program. Zmiany w Programie współpracy Gminy Masłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok dotyczą rozszerzenia katalogu zakresów zadań 

stanowiących priorytetowe zakresy współpracy poprzez dodanie zadania publicznego  

z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 

Wobec powyższego niniejszy projekt jest w pełni zasadny. 

Podstawa prawna: 

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 2022 r., poz. 559), art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.  

z 2020r., poz. 1057). 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło    

 


