
 

Uchwała Nr III/14/2014 

Rady Gminy Świedziebnia 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

 

w  sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Świedziebnia 

 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

 działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1
) oraz art. 5a 

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.
2
) Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się roczny Program współpracy Gminy Świedziebnia 

 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

 pożytku publicznego na rok 2015 stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                  Przewodniczący Rady  

            

            (-) Jarosław Maciej Cyrankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz 

z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1146. 



Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) nałożyła na rady gmin 

obowiązek uchwalania rocznych lub wieloletnich programów współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 2 tej ustawy. 

Przedkładany program opracowany został zgodnie z zasadami  

przedstawionymi w w/w ustawie. 

Opracowany projekt Programu przedstawiono do konsultacji zgodnie 

z zasadami określonymi uchwałą nr III/8/2010 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 

30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów 

aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

 

                  Przewodniczący Rady  

           

            (-) Jarosław Maciej Cyrankowski 

 


