
             Projekt  
 
 
                                               UCHWAŁY  NR XLIV/     /2010 
                                               Rady Gminy  Popielów 
                                               z dnia ……listopada   2010 r. 
 
 
 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi  
podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego  na rok 2011. 
 
 
 
                                       Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 9 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr  80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004r,  
Nr 102 , poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457  z 2006r Nr 17 , poz. 128 , Nr 
181 , poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 
223,poz.1458,z 2009 r. Nr 52,poz.420 Nr 157,poz.1241) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, 
poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155,poz.1298, Nr 169, poz1420 , Nr 175,poz.1462, 
Nr 249, poz.2104 z 2006r. nr 94, poz.651 z 2008r. Nr 209, poz.1316,z 2009 r Nr 19,poz.100 i Nr 22, poz.120,Nr 
157,poz.1241 z 2010 r Nr 28,poz.146) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Przyjmuje się  się „Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2011 rok” w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszej 
 uchwały. 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Opracował :                                                                                                              WÓJT  GMINY 
Ref.Organizacyjny                                                                                              DIONIZY  DUSZYOSKI  
 
 Projekt programu współpracy z gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego na 2011 rok  został opracowany po uprzednio 
przeprowadzonych konsultacjach z organizacjami  pozarządowymi,  które statutowo zajmują się realizacją 
zadao publicznych, o których mowa  w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 843 z późn. zm.). 
W projekcie programu uwzględniono także zaplanowane na 2011 rok  środki w budżecie gmin   na realizację 
zadao publicznych, które będą zlecane współpracującym z gminą podmiotom. 
      Uchwalanie programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 
jest zadaniem obligatoryjnym, o czym przesądza treśd art. 5a ust 1 ustawy      o  działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.   
 W tym stanie prawnym wnoszę o podjęcie uchwały o przyjęciu przedmiotowego programu     do 
realizacji w 2011 r. 
   



 


