
projekt 
UCHWAŁA Nr …/…/20 

RADY GMINY BOBROWICE 

 

z dnia …lutego 2020 r. 

 

w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2020 r. 

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

publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

     § 1. W uchwale nr VII/76/19 Rady Gminy Bobrowice z dnia 10 października 2019 r.                           

w sprawie programu współpracy Gminy Bobrowice  z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. 

Lubus. poz. 2783) § 11 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 11. W 2020 r. na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem 

planuje się przeznaczyć środki finansowe do wysokości  114.000 zł”. 

 

     § 2. Zmiana programu współpracy Gminy Bobrowice z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. została 

opracowana po konsultacjach przeprowadzonych w okresie od 4 lutego 2020 r. do 11 lutego 

2020 r. w sposób określony w uchwale Nr XXXI/259/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia                            

8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów 

aktów prawa miejscowego. Projekt programu, celem uzyskania ewentualnych propozycji, 

został zamieszczany na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowice, na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Bobrowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 lutego 2020 r. W 

wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnej opinii w sprawie projektu 

programu. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół.  

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice. 

 

     § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej 

obowiązek realizowania zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, jak również określa formy tej współpracy. 

 

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek uchwalać corocznie 

program współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do dnia 30 listopada roku 

poprzedzającego rok programowy. 

 

Rada Gminy Bobrowice uchwałą nr VII/76/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie 

programu współpracy Gminy Bobrowice  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. 

poz. 2783) zrealizowała ustawowy obowiązek. 

 

W trakcie prac nad budżetem Gminy Bobrowice na 2020 r. zabezpieczono większe środki na 

realizację w/w programu. Zamiast planowanych 110.000 zł przyjęto 114.000zł. 

 

Mając powyższe na uwadze podjęcie  uchwały jest uzasadnione.  

 

 


