
UCHWAŁA NR 253/2020 

RADY MIEJSKIEJ  W JASTROWIU  

 

z dnia 30 listopada 2020r. 

 

 

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021r.” 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z art.7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713, poz.1378) oraz art.5a ust.1 ustawy                    

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.                    

z 2020r. poz.1057) - 

 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy i Miasta Jastrowie                                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy                       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021r.”, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr 253/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie 

uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Jastrowie                                      

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  ustawy                             

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021r.” 

 

 

W świetle art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz.688 ze zm.) - organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3, przeprowadzonych w sposób określony w art.5 ust.5, 

roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi                   

w art.3 ust.3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego okres obowiązywania programu.  

Aktywność organizacji pozarządowych sprawia, że poprawia się merytoryczny poziom 

wykonywanej przez nie pracy oraz podnosi się ich sprawność w zakresie operowania środkami 

finansowymi. Organizacje pozarządowe stają się zatem w coraz szerszym zakresie 

odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań.  

Rada Miejska przyjmując niniejszą uchwałę deklaruje wolę kształtowania współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i wyraża intencję współdziałania z nimi  w realizacji zadań 

ustawowych. 

             Roczny program współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  został opracowany 

w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. Program określa także 

zadania do realizacji w ramach obustronnej współpracy. 

 Zarządzeniem Nr 141/2020 z dnia 23 października 2020r. Burmistrz Gminy i Miasta 

Jastrowie zarządził przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie rocznego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy na 2021r.  

W terminie przeprowadzania konsultacji żadnych pisemnych opinii w przedmiocie 

konsultacji  nie wniesiono.  

W trakcie trwania konsultacji wpłynął wniosek Stowarzyszenia „Pozytywni z Pasją”, 

w którym zaproponowano i zadeklarowano chęć przeprowadzenia imprez: 1. Otwarcie sezonu 

motocyklowego (kwiecień-maj) – koszt ok. 8 tys. zł 2. Rajd rowerowy (kwiecień – maj) – koszt 

ok. 4 tys. zł  3. Bieg Wolności 2021 (sierpień) – koszt ok. 15 tys. zł 4. Bieg Niepodległości 

(listopad) – koszt ok. 8 tys. zł. Wnioskodawca w przedstawionym wniosku poinformował 

również, że w każdym z wymienionych zadań poniesiony zostanie wkład własny oraz, że 

większość zadań ma charakter charytatywny. Treść wniosku przedstawionego przez 

Stowarzyszenie Pozytywni z Pasją wpisuje się w cel główny i cele szczegółowe Programu - 

rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi. Przedstawione 

zadania wpisują się w ustalone na rok 2021 zadania priorytetowe m.in.: organizacja 

i koordynacja przedsięwzięć sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu 

gminnym, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie 

działań służących integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz ich 

aktywizacji w tym środowisku, a także podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych. 

Przedstawiony wniosek ma charakter informacji o planowanych kierunkach działalności 

i  współdziałania Stowarzyszenia z Gminą i Miastem Jastrowie na rok 2021, nie uzasadnia 

konieczności wniesienia zmian w projekcie programu.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


