
                                        

U C H W A Ł A  NR II/7/2014 

RADY  GMINY   W   JANOWICACH  WIELKICH 

z dnia 8 grudnia 2014 r. 
 

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Janowice Wielkie z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 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 

(tekst jednolity : (Dz. U. z 2013 roku , poz. 594 ze zm. oraz art.  5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. z 2014, poz. 1118  – Rada  

Gminy  w Janowicach Wielkich  u c h w a l a , co następuje : 

                                                 

                                                                    § 1 

Przyjmuje się  Program współpracy Gminy Janowice Wielkie  z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, określony w 

załączniku do niniejszej uchwały. 

 

                                                                    § 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

                                                                   §  3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

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

do wyłącznej kompetencji rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do jej 

kompetencji. Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program ten określa formy oraz zasady 

współdziałania jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami wykonującymi działalność 

pożytku publicznego na terenie gminy, definiuje priorytetowe zadanie publiczne oraz sposoby ich 

realizacji. Program określa również zasady przeprowadzania konkursów na zadania publiczne a 

załącznikiem do niego jest regulamin komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert na 

realizacją zadania publicznego.  

  Przyjęcie programu wprowadza zasady współpracy jednostki samorządu terytorialnego z 

organizacjami pozarządowymi oraz pozwala na zajmowanie przez nie stanowiska w sprawach ich 

dotyczących. Samo przyjęcie programu nie pociąga ze sobą żadnych zobowiązań finansowych ze 

strony Gminy Janowice Wielkie. 

  

 


