
 

Uchwała VII/32/15 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia  26 marca 2015r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/367/14 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 

października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy 

Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2015". 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2013 roku, poz. 594 ze zm.) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku , poz. 1118 ze 

zm.) Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje  

 

§ 1 

 

W  Uchwale Nr LIII/367/14 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 października 2014r. w sprawie 

uchwalenia  „Programu współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2015"  wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) W rozdziale V § 5 ust.1 pkt.4 dodaje się ppt.b) w brzmieniu: 

„rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel” 

2) W rozdziale V § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„ Na realizację zadań publicznych w 2015r. objętych zmianą do programu planuje się kwotę w 

wysokości 21 900,00zł. 

 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.  

 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla 

               /-/ Wiesław Kasperski 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały VII/32/15 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 26 marca 2015r. 
 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym , do wyłącznej właściwości rady 

należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

gminy. Delegację taką stanowią przepisy art.5a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie nakładające na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek  

uchwalenia  zmiany rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego. W tej sytuacji zmian tego 

programu również należy do kompetencji rady. Projekt zmian programu współpracy został 

poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Proponowana zmiana dotyczy 

zwiększenia dodatkowego zadania w zakresie rozwoju i utrzymania szlaków turystycznych na 

terenie  Gminy Śmigiel. Na  dodatkowe  zadanie proponuje się przeznaczyć  dodatkowe środki w 

wysokości 900,00zł. co łącznie daje kwotę 21900,00zł. 

Przyjęcie uchwały umożliwi organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego czynny udział w realizacji wykonanych przez Gminę 

ustawowych zadań publicznych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


