
UCHWAŁA NR …………… 

RADY GMINY MARCINOWICE 

z dnia ……. lutego 2021 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marcinowice  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2021. 

 

 

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

(Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn.zm.) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020. poz. 1057), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXVII/149/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 listopada 2020 r.  

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, wprowadza się następujące 

zmiany:  

§ 11 otrzymuje brzmienie: „Program finansowany będzie z budżetu gminy oraz dostępnych funduszy 

europejskich. Gmina na realizację Programu w roku budżetowym 2021 przeznaczy środki finansowe  

w wysokości nie większej niż 148 000,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Do uchwały nr  …………………..  

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia ………… lutego 2021 r.  

 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 

Zgonie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Rada Gminy Marcinowice uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o którym mowa w ustawie. Program określa cele, zasady, formy tej współpracy,  

a także priorytetowe obszary zadań, których skutki finansowe uzależnione będą od wielkości środków 

przeznaczonych na konkretne cele i zadania w budżecie gminy. 

Przedmiotowa uchwała wprowadza zmianę w postaci zwiększenia ogólnej kwoty na realizację programu 

współpracy, co wynika z pojawienia się dodatkowych potrzeb wsparcia organizacji w celu poprawy warunków 

do aktywizacji społeczności lokalnej i rozwijania ich działalności.  

Zmiana została skonsultowana z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. 

Wójt 

/-/ Stanisław Leń 

 

 


