
UCHWAŁA NR 9 /2018 

RADY MIEJSKIEJ  W JASTROWIU  

 

z dnia 28 listopada 2018r. 

 

 

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 2019r.” 

 

 

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 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432) oraz art.5a 

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

(Dz.U. z 2018r. poz.450, 650, poz.723, poz.1365) - 

 

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 2019 r.”, 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 9/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2018r. 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 2019r.” 

 

 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz.450 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 106/2018 z dnia 24 listopada 2018r. 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 2019r. 

 

 W ramach konsultacji  nie zgłoszono żadnych uwag do projektu  programu.  

 

  Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 


