
 

UCHWAŁA NR …............ 

RADY GMINY CEDRY WIELKIE 

z dnia ……………………..... 

 

 

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie                         

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                               

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                              

o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573) uchwala się, co 

następuje: 
 

 

§ 1. 

Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego       

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry Wielkie. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

 

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

                          Bożena Daszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we 

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

Współpraca odbywa się m.in w formie zlecania organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie 

W świetle z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, koniecznym 

jest podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Cedry Wielkie                       

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

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 

rok.  

Zadania wskazane w projekcie uchwały mieszczą się w poszczególnych sferach 

działalności pożytku publicznego, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Rocznego 

programu współpracy Gminy Cedry Wielkie podzielona będzie na następujące sfery pożytku 

publicznego: 

1) turystyka i krajoznawstwo – 6.000,00 zł, 

2) oświata i wychowanie – 6.000,00 zł, 

3) wypoczynek dzieci i młodzieży – 5.500,00 zł, 

4) ekologia – 3.500,00 zł, 

5) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 6.000,00 zł, 

6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 60.000,00 zł. 

Przyjmując Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami, Gmina deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umocnienia 

lokalnych działań, stworzenia warunków do powstawania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża chęć realizacji zadań 

ustawowych w ścisłym współdziałaniu z podmiotami III sektora. 


